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U J KO R. 

Elmélkedés. 
Dcm Sehnee, dem Regen, 

l>em Wind entgegen 
In Dumpf der Klüfte 

Dnrch N~beldiifte, 

Immer zu, immer zu! 
Ohue I!~tst uud Hull. 

GOETHE. 

Valahányszor egy rendkivüli férfiu erőtoljes akarata és hatal
mas éazbeli tehetsége által segítve a közöuségesség határain tul mer 
emelkedni, a tudákos nép, melly a középszerüséget kedveli s csak 
azt hiszi megtörténbetönek, mire magát is képesnek véli, azonnal 
felkiált_: "Lehetetlen ! ö egy ábrándozó, (i egy önhitt j" s talán még 
hozzá teszi: "Ö egy es:dclen" va~y "ö egy nyegle." Mondjátok 
csak, hogy a gyémánt durva kovakőben találtatik, s rnindazok ki 
fognak benneteket gunyolni, kiknek erös kezök és akaratuk nincs 
azt ketté tömi s tartalmát kifü1·készoi. 

Ha az illy férfiu nem kópes ellcnállaui az érzékenység kínja
inak, melly a lángelme gycngeségét és erejét, jutalmát és büntetését 
képezi, al!. egyetemes roszalás által sujlva s maga és a másokétöl 
eltérő nézetc felett kC:It~égbe esve, végre is legyőzetik. Az, ki XIV-ik 
Lajos alatt képesnek érezte magát egy hajót göz által mozgásba 
hozni, az udvaronczak és Ninou. által nevetség tárgyává tétetett s 
utoljára is mogbolonrlult és kórházban halt cl j Dominicbino a gunyo
lódók marásaitól menekülcndö ecsetót vésövei akarta felcserélni j 

Racine látván, hogy az ügyetlen Pradon eléje tétetik, bucaut vett a 
szinháztól j Newton mcguuváu a kellemetlenségeket, mellyekkel ta
lálkoznia kelle, felkiáltott: ,,Nem akarok többé a bölcselettel foglal
kozni; valóban cszélytclensC:g volt tölem nyugalmam megbccsiilhetlen 

XV. l 
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kincséWl megválnom csupán azért, hogy egy árnyék után fussak." 
Pergolesi harminczhárom éves korában ugyanazon bit·álók üldiizései 
alatt tört és halt meg, kik öt a temetése utáni napon isteni mellék
névvul illették. 

De ha a lángelme nem is áll a béketürésben, bizonyára első 
kelléke ez annak j tudja az, hogy minden nagy munka nem egyéb 
mint kiizdelem, nevelés és küzdtér, azél"t nem kerüli ki a nehézsé 
geket de bátJ·an szembm:záll azoldcal j elszenvedi az irigy~éget, a 
bántalmazást é:> a mi még roszab b, kortársai köziinyét j eltüri a tür
diiféseket s a móg kínosabb gombostii-szurásokat, és a viszontags:í.gok 
közepeU még oknl, tudván, hogy a mozgatott fiistölő nagyobb illatot 
áraszt, s egyenkint legyőzi ellenségeit, irigyeit és vetéltársait; meg
veti kicsinylöit; daczol a hatalmasak vagy elfogultak gyülöleteivel 
s magánosan halad az üsvényen, mellyen ha valaki féluton megálla
podik, elfeledtetik vagy kinevettetik, 

Ha pedig ereje által, mclly a nehézségeket feladványokká, a 
:t szirteht kikötövé alakítja át, a közönséges emberek által nem is 
sejtett akadályokat végre legyőzve, nagy fáradsággal ámbár de czélt 
ér, akkor némellyek elég későn igazságot szolgáltatnak neki, dicsö
ségöknek tartván az érdemet felismerni, és szépnek azok védőjeként 
szerepelni, kiket most már lábbal nem tapouhatnak. Ugynevezett 
barátai a szánalomhoz hasonló s meddő helyeslésben részesitik öt; 
sokan parancsszóra, hízelgésből vagy hogy ne hasztalanul kezdették 
meg legyen a piszkolódásokat, ellenséges indulattal ismétlik: "Beh 
nagy dolog is ! ki ne lett volna képes azt megtenni ? elég leendett 
arra gondolni és azt akarni. Sőt már mások is megtették azt ö előtte, 
neki csak utánoznia, s elődje példáját hasznára forditania kelle. u 

Nem tudják ezek vagy nem akarják, hogy az a ka r n i t u
d ás b a n rejlik a lángelme ereje ; hogy az u t á n z ás nem a rész
letek majd esetleges, majd pedig elutasíthatlan találkozásában, de az 
elvek összevetésébcn, a módszerek változtatlisában s a rendszerek 
lényegében áll; hogy régi utakon uj ezélokhoz vagy közönséges ezé
lokhoz nem próbált utakon jutni, s ennek minden gyönyört sőt a be
csületet és életet is áldozatul hozni csak nagy emberek kiváltságai. 
A czedrusokat Hiram szolgáltatta, az érczeket és aranyat Dávid ké
szítette elö, de Salamoné volt az eszme és kitartás, s azért az ö nevét 
viseli a templom. 

Az elölegcsen gunyolódó s az utólagosan dicsénekeket zengi) 
két sereg között egy harmadik fok lPtezik, s ez akkor áll be, midőn 
a választott lángelme vállalata, találmánya, nj eszméje az általános 
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ismeretek tömkelegébe vegyül, s mindcnki hasznára fordithatja azt. 
Bármilly iszonyuak legyenek is az erömegfeszitések, mellyek árán 
azon eredményekhez jutott, bármennyire félreismertetve lássa érde
meit, ö ki minden önámítás nélkül s hálára nem számítva tette a ha
ladásnak e szolgálatot, bőven megjutalmazottnak érzi magát i mert 
nem korhirsai becsülése, melly rendesen igaztalan a valódi érdem 
iránt, s nem a dicsöség, e gyermek-álom, de azon szükség által vezet
tetett, hogy felfedezze és nyilvánosságra hozza az igazságot, s ember
társai javára hasznositsa azt. 

Illy gondolatok támadnak bennünk, midön ama nagy férfiuról 
elmélkedünk, kivel a legzajosabb s egyszersmind leghomályosabb 
korból az uj korba átléptünk. Azt, hogy az eddig szokásban lévővel 
ellenkező irányu ut Indiába vezethetne, már mások is álliták 1 de 
Columbusnak ereje volt e czélt makacsul üldözni, s az eszmét való
sággá változtatni. De hogy ezt véghezvihosse, kénytelen vala a ha
talmasak elutasításait 1 a tudósok tudatlanságait, a gög gunyjait, a 
fösvénység fukarságait, vetéltársai csalfaságait s azok közönyét el
türni, kik magok képtelenek lévén munkálkodni, hajlandók a tevé
kenyeket kárhoztatni. Colurubus személyes vitatkozásokba bocsát
kozik azokkal, kik maguknak igénylik a jogot, hogy az igazságra 
a hitelesség bélyegét rányomhassák j egy szerzetest és egykirálynét 
rábeszélendö, azok érzelmeihez folyamodik j annak Aristotelest, en
nek a szent Atyákat idézi i egyiket mathematikai számitásokkal, a 
másikat kimondhatlan kincsek igéretével 1 a harmadikat a vallásra 
háramlandó előnyök kimutatásával igyekszik tervének megnyerni; 
szóval 1 ezer utat választ azon egy czélra, mindannyiát a béketürés 
hősiességével folytatva : igen, a béketüréssel , melly már magában 
véve is második vitézség: "De miért nem elégszünk meg - veték 
neki ellen némellyek - avval, mit eddig birunk? talán bizony egy 
genuai tovább fog haladhatni mint a görögök s phoenicziek ?" Mások 
aljasnak és gyávának nevezték öt, mivel a királyi lakok s kolostorok 
ajtain kopogtatott, nem lévén képesek felfogni, minö bátorság szük
séges arra, hogy az ember saját gőgjét az igazság diadalának áldo
zatul hozza. 

Naponkint halljuk ismételtetni, hogy a lángelmének nincs szük
sége a dicséret és népszerüség galvanismusára, magából élvén az; s 
hogy a viszontagságok a nagy vállalatokat nem késleltetik. Ha igy 
volna is, hamindjárt tudjuk is, hogy Kant ismeretlen maradt mind
addig, mignem a hirlapok dicsérettel emliték nevét, hogy Vico egy 
századdal előbbre hozta a tudományt, anélkül hogy magasztalókra 

l* 
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talált volna: aunyi mcg1s kétségtelen, hogy az aliadályuk clltáritá
sára pazarolt erő lehetetlcm:J.é vagy legalább felette nehézzé teszi a 
lángelmére nézve uj vállalatokba bocsátkozni, vagy a már elérteket 
nlinden tekintetben hasznosítani. Mit tehetett volna pl. Columbus 
azon tizennégy év alatt, mellyeket arra kelle elfecsérelnie, hogy esz
méje iránt az emberekben hitet támaszszon ? 

V égre a Ki1·ályok segélyezik öt, mert a vállalat nagy nyeremé
nyekkel kecsegteti öket; egy magánzó szintén segité öt, de nzon u tó
gondolattal, hogy dicsöségéhen ö is osztozandik j maga a hajólegény
ség is csak azon feltételek alatt engedelmeskedik neki, hogy tetszé
sökhöz alkalmazza magtí.t. .Mindazáltal ha nem esztelen, legalább ifi 
vakmerő eszközökkel a tengerre száll; ottan az ismeretlen szelek 
által ide s tova hányatva tévelyeg s azon kényszerüségbe van szo
ritva, hogy társait hamis beszédekkel ámitsa j s mig a világtenger 
elláthatlan térein bizonytalanul keresi a pontot, mellyröl nem tudja, 
hol áll, reményei meghiusitására minden összeesküdni látszik j wind
azáltal állhatatosan megmarad nagyszerU terve mellctt, s uj erőt me
rit azon gondolathól, hogy az embereket egy hitben s egy müveltség
ben egyesitendi. 

V égre elhangzik az örömteljes felkiáltás: l•' ö l d, E' ö l d! Ü vei 
Isten gyanánt imádják, mert vállalata sikcrült. Ő ugyan azt hivé, 
hogy Indiát érte el, de csalódott, hanem utközben egy uj világot fe
dezett fel. - Czélt érni ! a czélpontot érinteni ! egy egész élet fára
dalmait siker koronázottan l át ni ! és mindezekért az Istennek hálákat 
adni annál mélyebb áhitattal, mennél kevesebb segélyt nyujtottak az 
emberek! Ah, ki lenne képes ezen kimondhatatlan örömét·zetet ki
fejezni! 

És most n1i vár a nagy ·férfiura? A hálátlanság. A hajós, ki egy 
hajót bocsátott rendelkezésére, el akará ragadni töle a felfedezés di
csőségét j a Kh·ályok különféle üt·ügyek alatt megtagadják neki köny
nyelmüen tett igereteik teljesítését j a szabad gondolkozók nevetség 
tárgyává teszik, mert az Istentől reruéli azt, mit az emberek meg
vontak tőle j vetéltársai mindent elkövetnek , hogy hirnevét kicsi
nyitsék, s evégből egy középszerü tehetséget állitanak fel ellenében, 
s egy más egyénről nev ez ik el felfedezéseit; ki hiuságról vádolja, 
mert követeli a ezimeket, mellyek annyi elöjogban részesitik azokat, 
kik véletlenül jutnak hozzájok ; ki fösvénységröl, mert sokat ad a 
pénzre, melylyol uj vállalatokat vala kezdendő j ki kegyetlenségről, 

mert utódjai legyilkolják az általa felfedezett népeket: - Columbus 
halálos ágyán azon obajtásRt nyilvánitj::~, hogy sirjában melléje tétes-



scnek a lánczok, mellyekkel az Uj-világból visszatért, mert mi sem 
képes az em berben a büszkeség érzetét olly magasra fokozni, mint 
a vértanuság, mellyet egy, ltétségtelenül diadalmaskodó ügyért ezen
vedett. 

Midiin az irigységnek nincs többé mit félnic attól, hogy ujból 
egy más világot fedezzen fel, beismeri nagyRágát, s a dicsöség oaz
togatójának hirdeti magát 1); sUt a tulságig magasztalja öt, mintegy 
elijesztendő azokat, kik nyomdokait kiivetvc nj vállalatokra szánnAk 
cl magukat. 

Colurubus az elsií nagy felfedczií, ki a szó szoros értelmében a 
történelem keretébe tartozik. Az ó kor, melly a Görögországból 
Colchis·ba litutazni mcrészkedö hajót, ugyszintén a lantot, melly ál
tal az megénelteltetett, a csillagok knzé emelte, félistenné tette volnA 
öt; a közép kor valamint a sajt ó és liípor feltalálását, ugy az ö felfe
dezését is ördiigi segélynelt tulnjdonitandotta. Most azonban a magn 
valóságában áll ő elöttiink k iizdelmeivel, ingadozásai val, pillanatnyi 
csiiggedéseivel s végig kitartó állhatatosságával, szóval, valamennyi 
magasztos hibáival: - Colurubus csak ember. 

És ezen roppant kiiWnbség huzódik végig az ó- és ujkori törté. 
nelern között; az első hősöket, az utóbbi embereket tiintet fel; amaz 
a tömegeket egyéniesiti, ez a nagyoltat elemeikre bontja; amaz az 
egyén magasztosságát, ez az emberi~ég hatalmát vázolja. :Mi Colum
bus sorsában az emberiség sorsát szcrctjük látni, mellynek történelme 
akko1· is vonz6 volna, ha az csupa látványosságokat tárna elénk. Mig 
a lialandók egyenitint kiilönhözll utalwn haladnak, addig az embe
riség az összes közönség szellemi közremüködésével érleli meg hó· 
ditmányait i azután foganatlanoknak látszó eszközökkel igyekszik 
azokat létesiteni i és diadalmaskodik s diadalaiért megbünhödik, de 
ezeHöl lépesiiket készit magának uj diadalokra. 

És mi az ember az összes nemzedékek ezen közremüködésében? 
az aránynak középs/l tagja, melly mint illyen az előbbiek és utóbbiak 
között elkerülhetetlenül szükséges, és a körülmények következmé
nye. Egy golyó Gusztáv Adolfot Liitzen-nél földre teriti, s a har· 
mincz éves háboru más alakot ölt. Egy féreg, melly egy hajón In
diából Európába hozatik, a karózatot, mcllyen Amsterdám nyugszik, 

'l Vil'lulem incolumem odimua, 
r>,ub/nlam ex ocnlis qttaerimus invidi. 

Boracz. 
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elrágván, XIV. Lajos eme félelmes versenytársát és Kelet urát meg
semmisüléssel fenyegeti. 

A nagy férfiu szintén, bármilly fényes névvel és szerenceével 
birjon, nem egyéb mint egy társadalmi szükség nyilvánulása, melly 
bizonyos időben ully szükségszerüen áll elé mint egyik nap a másik 
után. A scandinávok hasztalan fedezték fel Carolinát 1000 körül j 
de ha Columbus el is vesz utjában, Cabral már készen áll bajóra szál
lani 

1 
melly véletlenül Brazilia partjaihoz jutand. Bresciai Arnold 

és Huss hangja elfojtatik j de ha Luther elhal, Zwingli már helyére 
lép j ha Saint-Simon Amerikában harczolva elesik, Owen és Fourier 
már ott vagynak hirdetendők utópiáit, mellyek némellyike csak egy 
korai tétel, melly annak idejében közhelylyé válandik. 

És ezen egyedüli szempontból tekintvén az embert, némellyck 
azt mint a sors vak eszközét tűntetik elénk, és azt állítván, hogy 
annak, ami lett, lennie kellett, az egyén és nemzetek életét azon ri
deg higgadtsággal adják elő, melly mig egyrészről mindent kifejt, 
másrészről semmin sem hevül föl ; vagy pedig azt hi1·detvén, hogy a 
történelem az Isten keze 1 abban mindenütt csak egy közvetlenül 
müködő felsöbb akaratot látnak, melly alatt az embernek mi hatalma 
sincs 1). 

De az ember egy hatalmasabb eröt érez magában azon örvény
nél, melly öt olly annyira vonzza, s azért alávalónak nevezi azt, ki 
gonosz ösztöneinek ellen nem áll, s hősnek, ki magát s másokat meg
győzni, ugyszintén annak idejében beszélni, annak idejében ismét 
hallgatni képes j és még a síron tul is csodáUa azt, ki a tömeg köZöl 
kiemelkedve megtestesi té azt, mi másoknál csak j ám bor óhajtás ma
radt, s kora reményeit betöltötte vagy épen megelőzte. Ha ez más
ként volna, szemlélhetnők-e boszankodás nélkül, hogy a gonoszr)k 
és batalmasok ugyszólván örökösen jóléthen úsznak, a gyengék és 
erényesek pedig nyomorban l'!Ínlödnek? hogy az istentelenek élete 
vig megelégedés ben, a jámboroké pedig sanyarú elnyomatás közcpett 

1) Bossuet Dúoo~tra altr l' hisloire univerBelle czimü bll.mulandó munkájában 
B 11z angol királynő felett tartott halotti be~zédében ezeket mondja : "H11 Isten 
valakit terve Iétesitésének eszközéül választ, mi sem akadályozhatja meg annak 
menetét; mindazt, mi ellenállásra kel pes, lebilinc,;eli, vagy elvakitja, vagy hatalma 
alá hajtja." Azt mondja további\, hogy Henriette a történelemben "azok köteles
ségeit tanulmányozta, kiknek élete képezi a történelmet." 

A törttineJem ezerinte is .a fejedelmek bölcs .taut\cs11dója." De hányan 
olvassák azt köllölök ? 



foly le? hogy a gonoszság diadalai által még a jobbak is el vakíttat
nak, mig ellenben az igazak söt egész nemzetek elvesznek anélkül, 
hogy szánatnának vagy hogy szomoru sorsuk boszankodást keltene? 

Ezen közérzület alól nem vonhatja ki magát bűn nélkül a tör
ténelem, melly eitagadván az akarat szabadságát, lemond a jogró l, 
hogy itéletet mondhasson az események felett, és a természet-tudo· 
mányok egyik ágává leszen mintha pl. a Pó kiöntéscit vagy a Vezuv 
kitöréseit irná le. A véletlen mi nagyot sem képes létrehozni, oem 
különöscn következctesen. Fogadjátok el csak a vak sorsot s ta
gadjátok meg az emberi akarat és kar szabad müködését, és mit fog
tok elöállitani, ha nem tunya embereket és pulya, kislelkü oemzete
ket ? Más a történelem feladata, az igazság hit·de tésében és nemes 
érzelmek támasztásában áll ez. 

Nem felel meg a történelem ezétjának, midön csakis annyit 
tesz, hogy a tényeket egyszerüen elősorolja ugy amint feltüntek, va
lamint akkot· sem, midön azokat bizonyos, előre megállapitott sza
bályokra erőszakolja; midön azokat elválaszthatlanul egymáshoz lán
czolja, s mikor Hume-t utánozza, ki minden viszonyt megsemmisített 
a termés~eti tünemények között; midön azt követeli, hogy az embet· 
mindent, s midön ismét azt állítja, hogy semmit sem tehet. Oh nem j 
a nemzedékek áthagyományoznak egymásnak némelly lassan érö 
müveket, mellyck foganatositásán meggondolás nélkül de nem ösz
szefüggés nélkül dolgoznak ; mellyek nem tervek de szükségek j a 
Gondviselés eszméi, mellycket a nép testesit meg. A szabadság, 
mellyet az ember élvezni hiszen, s a melly egyedül teszi öt méltóvá 
a jutalomra vagy büntetésre, nem nevetséges csalódás, de a Gondvi
selés kitüzte neki a határt s kimondá: 11 Eddig fogsz menni." A mun
kás minden estve hivja és várja a következő napot, s a nap a másik 
reggelen csakugyan visszatér, de vajjon ö tüntette-e fel azt'( vagy 
kihat-e akaratunk azon életmüködésekre, mellyek az álomban, a leg
csodálandóbb titkok idejében sem szünnek meg? 

Egyesitsétek az erkölcsi világ összes elemeit, és ezzel megké
szitettétek a Gondviselés történclmét, és valamint a teremtésben 
nyilvánuló rend kétségen kivlll helyezi a teremtőt, akként az ember 
müvei is az ezekel kormányzó Istenről tanuakodnak j az első észlelet 
nem zárja ki a közvetlen okokat, a másik nem tagadja meg az em-
ber szabad és hatályos akaratát. · 

De ki tudná kijeleini az isteni és emberi tevékenység határait? 
ki lenne képes a Gondviselés müveiböl leszármazlatni az emberek 
tanait? vagy e világ tüneményeiből a másikat megfejteni? 
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A történelem bölcsésr.ete igényli ezt magának, de miként ol
dotta meg feladatát? Századunk bizonyos rendszerek felállitásá
ban találja kedvét, mellyek lefolyásukban cszményiek, alapjokban 
általánosak s alkalmazásukban (jnkényesek, ahelyett hogy a tu
dományos felfogást alárendelné a tényeknek , s ezek valódi 
összefügg~seit kimutatná. V nlamint a természettan a hét szint 
háromra szállitotta le, mellyek ismét a fejérben összefolynak, 
ugy az emberi nem fejlődési mcnetében is bizonyos egyszerüsé
get akarnak látni, mit nincs okunk bizonyítani. Azon tartományok
ban, hol az emberek gondolkoznak, mindegyik tanár els() tanév~ben 
egy rendszert rögtönöz j ez azon országokban, mcllyek csupán utá
noznak, elfogadtatik s a tudománynyal kereskedést Uzök által fen
hangon hirdettetik. Homályos rendszerek ezek, mcllyekben némely
lyek képzelődéseiket tudomá.ny gyanánt adják ki, az é1·telem vilá
~osságát a jelképi- és érzéktulinak oltárán feláldozzált. és azután ezen 
bizonytalan és titokszerü homályosságból követelik a tlinemények 
i.iszletét sikeresen megfejthetni.- De abból, hogy az ember messze lát, 
nem következik, hogy egyszersmind világosan lásson j és korunk, 
melly a nagy szavakban s az ugynevezett csalhatatlan formulák és 
elvek felállitásában gyönyö1·ködik, nagy örömmel átkm·olja ezen fel
találni és légbe röpíteni egyaránt könnyU elözetes (a p r i o r i) elm,;
leteket, mellyek kevesek erejét és sokak ostoba önhittségét tárják 
fel, és örökitik a vitatkozásokat, anélkül hogy nzoht a megoldáshoz 
l(özelebb vezetnék. 

Valóban ki lenne képes némelly események ismétlődéséből és 
ezek összefiiggésébiil a jövö dolgok menetére következtetést vonni? 
Az erkölcsi rend másodrendll okait kétsz(\res titok takarja j a tapasz
talás és észlelés nem hathatnak be ide, annyival k~vésbbé, minthogy 
a ránk áthagyományozott események némelly részének csak külsö 
körülményeit s nem ol(ait és belsil kiiv«."tkezménycit ismerjük. A 
történelém bölcselete azaz a tiirténelem gondviseléssze1·ü menetének 
fölfogása nem annyira magokon az eseményeken, mint inkább azon 
elemeken alapszik, mellyek által azok létrehozattak; de maga szegi 
szárnyát önmagána!(, midGn a tényeket az absolut tanoknak felál
dozza, a helyett hogy azok tárházából igyekezn~k kivonni az elve
ket; midön nem alázza meg magát a legbonyolodottabb feladványok, 
a rosz megengedése s az embm·i élet és világ titkai elölt, mellyekben 
a kezdetet és véget sürii homály fedi f' csakis a közép van megvilá· 
gitva; midön ama tömkelegben nem a Gondvi~elés titkoR utninak, 
az embe1· sznh:vl nknraHnal( s nz embert. megvált .• ·, l~tl'n jóságána), 
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háromszoros fonala által hagyja magát vezéreltetni. Valódi bölcse
let röviden akkor leszen, ha az embert sem oltárra nem emeli, sem 
pedig meg nem semmisi ti, de megfejteni igyekszik: honnét jö? hová 
megy? miért olly magasztos és aljas, fönséges és nyomoru, gonosz 
és nagylelkü? 

Hol legyen keresendő ezen feladvány megfejtése, munkánk 
minden lapja hirdeti. Mi részünkröl vakmerőségnek tartjuk a lét
ujulás (palingenesia) tanait, a rendszeres haladásokat, valamint an
nak föltevését is, hogy az ember, bárminő észszel és hatalommal 
birjon különben, ltépes legyen azokat vezetni; ugy más részről gyá
vaságnak bélyegeznők azon állítást, hogy az ember kikerülhetetlenül 
alá lenne vetve azoknak. Az emberiség egyetemes fejlödése, vagy 
nyiltan szólva, a Gondviselés vezeti a c~odaszerü ujulásokat, és jót 
hoz ki a roszMI ; de az Isten tiirelmes, mert örökkévaló, mig az 
ember mulékony élete tudatában minden dolgot azon pillanatban 
akarna bevégezve látni, mellybcn szenved, bünhödik, javul és meg
hal. Igy a csillagász is gyorsitani szeretné az Uranus pályafutását, 
hogy ekként a megújuló tünemények számításának helyessége mel
lett tanuskodnának. 1\-Iindazáltal csak a tudatlan hiszi véletlennek 
az listökös föltiinéeét, miután az minden évben vissza nem tér. A 
valódi élet az Istennek a teremtményre s az emberiségnek az egye
sekre való hatáf!ában, ngyszintén az anyagnak a szellemmel s én
linknek a külsö világgal va ló egységében áll ; azért mondja Pascal, 
hogy 11 a világ összes 1·eszei olly szoros lánczolntban vagynak egy· 
mással, mikP.nt Ic-hetetlen az egyiket ismerni, anélkül hogy az em
ber a többieket s az egészet ismerné." Az aláz:\tosság által felemelt 
ész bizalommal és tisztelettel szemtéli az isteni nyomokat, sokra ké
pes, mert tudja, mire nem ](épe.~, s ahelyett hogy erejét legyőzhetlen 
akadályok elháritására pn.zarolná, csupán az i~mert határok között 
iisszpontositja azt, s ekként a Gondviselés mnnkntársává leszen. 

Nem véletlen eset tehát valameily nngy férfiu feltünése; nem 
végzetszerii gondolatának hatalma és erkölcsi hatftlyossága; nem 
vak szükség a siker, mellyet kivívott, s nem l~:ényszer szülte az ér
dem, mellyet nz által szerzett. A lángelme nem talál, nem teremt, 
de tanulmányoz, kisérleteket tesz, fáradozik s folytonosan a jobb felé 
tör: ha müködését siker koronázza, a köznép, melly elé csak az erP.d
ményeket tárja, ihletésnek s kiilönös kegyelemnok tulajdonitja azo
kat, magát pedig a lángelmét felsöbb lénynek tartja, mintha arra, 
hogy az emberböJ P-gy Arkwright vagy Jacquart váljék, másként 
kellene S?.lilefni mint a közönséges emberelmek. "A természetet és 
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törvényeit sürü homály fedé; lsten mondá, L e g y e n N e w t o n, és 
világosság Wn." Igy énekel a költií, mi azonban tudjuk, hogy a 
legnagyobb angol férfiut Leibnitz, Wren s mások már megelőzték; 
tudjuk, hogy az ö mértanának az ö lángelméjére volt szüksége, mi
ként Skanderbeg kardja is csak az ö kezében volt félelmes j tudjuk, 
hogy minden találmány mellett ott áll bizonyos szükség, mellyet 
azután a köznép a vak sorssal azokott felcserélni; tudjuk végre, 
hogy a csillagász nem határozhatja meg vala a csillagok eltéréseit, 
ha előbb a nehézkedés főbb törvényei nincsenek megállapítva. Mind· 
egyik nagy férfiu háta megett ott állanak a letünt s feledésbe menl 
nemzedékek, mellyek munkáit épen ugy felhasználják ök, mint Hornér 
a rhapsodiákat, Dante a legendákats a fák a rothadásba ment testeket. 
A lángelme szintén csak ember, s erőfeszítéseinek, az általa elhárított 
akadályok s legyőzött nehézségek, az általa elkövetett vagy számüzött 
tévedések szemlélete mindig legalkalmasabb látvány leend arra, hogy 
velünk méltóságunkat éreztesse. De képes-e valaha a galamb a sas 
repülését megítélni? és nem azt véli-e a gyenge emberi szem, hogy 
a sas a csillagokig emelkedik, holott az a felhöket is alig érinti? 

Ha nem csalódunk, az ó-kori történelem jellege inkább az egyes 
emberek mint az emberinem észlelésében áll. Elvakitva a szokatlan 
erőiködések által annyira, hogy a csendes és folytonos fejlődés figyei
mét egés:ilen kikerüli, csak a hősöket szerepelteti; a pártokat azok 
fejeiben ábrázolja j a nemzetek boldogságát vagy szerencsétlenségét 
egyes feddhetetlen és bölcs férfiaktól vagy szörnyeteg zsarnokoktól 
származtatja j a föld elnémul, mihelyt a nagy férfiu, ki azt betölté, 
letünik, de csakhamar egy másik váltja fel. Innét azon csodálandó 
egyszerüség eme történelmi rajzokban, hol minden határozat, minden 
tény egy hős megfontolásából vagy ingeréből ered; a nép müve egy 
személy munkájának látszik j és Gracchus, Marius s Poropejus a fel
kelő népet vagy a levert aristocratiát képviselik. 

Mig a régi társadalmak eltökélt szándék által alapitt<~.ttak, az 
ujabbak az egymá11sal összeütköző és véletlenül összevegyült elemek
ből képzödtek j amott állandó és esküvel erősitett törvények, itt szü
netnélküli átalakulások és haladás ; ott összeolvadás egy általános 
jellegbe, itt az egyenlőtlen részek forrongása j a ekként az állam, az 
egyház, a közvélemény az igazságnak és észszerünek csakis bizonyos 
töredékét valának képesek magukhoz ragadni. A mi mérsékelt kor
mányaink szabadabb tért engednek a gondolatnak s a különféle em
bereknek és osztályoknak j majd csupán egy rész 1 majd pedig az 
egész nemzet részt akar venni saját kormányzásában j a fejedelmek 
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elöbb határozatlan, késöbb nyilt eJJenállásra találnak ; az érdekek és 
érzelmek összeütköznek, a tudós és bölcsész annyit vagy még többet 
tehetnek, mint maga a király. Az ár, midön feldagadván a mezöt 
elborítja s az óriás hajókat szétzúzza, sokkal költöibb mint a mikor 
csatornákba szoritva gépeket hajt s mezöket öntöz. Ezért tünik fel 
olly nagyszerünek az 6-kor, a dühös forradalmak, rendkivüli esemé
nyek és tógájokba müvészileg beburkolt nagy férfiak emez állandó 
sz intere j magánosan emelkednek ki ezen letünt d i csőségek a kétes 
világosságu háttérből, mig a maiak elválhatlanul össze vagynak fonva 
az előbbiekkel és ezelt által az egész emberinemmeL 

Én nem hiszem, hogy az 6 kor kevesebb szenvedélyek által 
zaklattatott volna, de kevesen foglalkoztak a közügyekkel, még ke
vesebben írtak azokról, s amit írtak, sem jutott el mind hozzánk. 
Ugyanazért nem lévén ellenmondók, némelly ítéletek kétségkivüli
eknek vagynak elismerve, igy pl. hogy Tiberius és Dionysius zsar
nok, Titus szelid s Márk Aurél bölcsész volt. Mi ujkoriak mindnyá
jan írunk, mindnyájan itélünlt j nincs szörny, kinek ne akadna ma
gasztalója j Caesar Borgia Machiavellinek erényes j VIII. Henrik és 
Erzsébet a reformalusok által az egekig emeltetnek, a katholikusok 
által a poklok mélyére taszittatnak; Stuart Mária és IL Fülöp meg
fordítva ugyanezen sorsban részesíttetnek j XIV. Lajos egész<'n más 
Francziaország mint Némethon és Hollandia előtt; s napjainkban 
mindinkább olly, vérrel bemocskolt férfiak is dicsőittetnek, kiknek 
nevét borzalommal ejti ki az emberiség. Annyi bizonyos, hogy (nem 
vévén számba a hízelgést) a pártküzdelmek s az ezeket kisérő tüne
mények növekedésével a dolgok felette bonyolodott természetüek, s 
igen nehéz a jogot és észt egy oldalon találni j olly indokok, mellyek 
elkülönözötten kárhozatosak, annak idején és helyén igazságosoknak 
látszanak. A rombolás és ujjá alkotás egyidejü s egymással ellen
tétben álló de mégis összevágó munkái közepett sokan nem tudják 
megkülönböztetni a lehulló rügyeket az uj fakadásoktól s bizonyos 
korszaknak róják fel vétkltl azt, mi.tulajdonképen az előbbi marad
ványa, és nem fontolják meg, hogy hamindjárt legyőzetnének is az 
eszmék, fenmaradnak a szokások, s hogy az erkölcsi forradalom be
végzése csak kezdete a társadalminak. Ide járul még az épen olly 
tevékeny mint furfangos ellenmondási szellem, melly a dicsőségek 
megalázásában találja kedvét j mig más részről az elvakultságig ön
hitt tömeg a szép és kész véleményeket szivesen magaéinak fogadja, 
ma különösen annyival inkább, minthl)gy az ész nem lévén képes a 
mindinkább tágasbodó mező minden részét egyenlő azorgalommal 
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kimüvelni, e tekintetben is ugyanaz történik, ami a vizbe vetett kö 
által okozott hullámkörökkel, t. i. minél nagyobbak annál határozat
lanabbak. A pazarul szórt dicséretek- és ócsárlásokkal szemközt 
tehát ellenvélemények emelkednek s azt mondják: "Nem igaz i" 
hogy igy az eszmék fokozatos fejlüdésének tulajdonithassák azt, mi 
politikai előrelátásnak tünhetnék fel ; hogy a höst csillogó tr1ínjáról 
letaszithassák s a közönséges halandók közé sorozhassák 

Azon kom e d i á b a n vagyunk tehát, mellyet Dante olly talá
lóan jellemzett; az ó-kor tragoecliái minket is oda neveltek ki, hogy 
csupán a nemesi faj méltóságát és hilsiességét csodáljuk, a történe
lem pedig arra tanított, hogy csakis a személyesitett dicsliséget fog
juk fel; és igy az oroszlán-ülö Hercules nagyobb hatást tesz ránk 
mint a polgárosodás, melly a szürnyetegeket lépésröl lépésre iildözi. 
Nem bizonyos iskolai szag van-e azon, ha inkább nz egyént mint a 
tömegeket, inkább egy nap mint századok mnnkáját csodáljuk, s ha 
azt akarjuk, hogy a történelem egy dráma legyen, s ro int illyen csu
pán a dara b hősére s annak cselekvéseire szoritkozzék ? 

Illyen volt a régi történelem s épen azért könnyebben felfog
ható. Ottan egy a tárgy, egy vagy kevés a Azereplő, egy az érdek 
központja s gyakran egy az oligarchák törekvése, kik egy skláv 
nemzedék felett hatalmaskodnak s a szétknszált tömeg fölé knreked
nek. Mig ma mindegyik nemzet fiiggetlen életet folytat, s csak eset
leg vagy erőszakos kivételképen uralkodik egyik a másik felett, a 
régieknek vagy uralkodniolt kelle, vagy szolgaságba siilyedniök i 
minek következtében a tiirténelem elégnek tartá a győzövel foglal
kozni. Az ujabh-kori iró mindját·t az első lépésnél k~nytelen a me
zöt elegyengetni, a kútföket, mellyek többé nem félistenekre de bar
bárokra vonatkoznak, fiirkészni, figyeimét sz:l.mtalan elemekre szét
forgácsolni, a véleményeket, mellyek minden ténynél clágaznak, meg
czáfolni, s a bonyolodott és távol esii olwk közepett az elemzö böl
cselet segélyével eligazoflni i a melly tndomli.nyos töreitvés nem ke
véssé zavatja a drámai érclekes~égct. Ezenkivül számoldmi is kell 
foglalkoznia, miután a mostani közvélemény szerint a pénztigy az 
államok idege; amit mi is osztunk, ha az nem egyediil arra szorit
kozik, hogyan lássa el pénzzel a kormányokat, dc egyszersmind fel
adatául tüzi ki a nemzet vagyonosságát elémozditani, ennek méltá
nyos felosztását eszközölni s gyors forgaimat biztositani. 

A régieknél azonban nagyobb mérvben nyilatkozott az akarat 
hatalma, mig az ujkori bonyodalmak közepett alig vagyunk képesek 
az embert a számnélkllli miiszct·cldöl megkiilönböztetni; ottan a pil-
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laualu y i ösztön, ill a rcud utáni törek vés, me !ly előbb az egyc:;ülést·c 
s késöbb az emberszeretetre vezet ; ami természetesen nem olly ér
dekes mint a zavargások és rombolások leírása. Innét van, hogy a 
régi történetirók mindannyian hasonlitanak egymáshoz, mig az uj
koriak annyi nemre oszlanak, a hány szempontból indulnak ki. 
Ugyanis ki a tüneményekkel, ki elvontan az indokokkal, ki a néppel, 
ki a kormánynyal foglalkozik j ki csupán az általános eseményekre 
szoritkozik, ki pedig a legkisebb részletekre is kiterjeszkedik j ki 
végre mindenhol csak zavarokat és háborukat lát, ki ismét egyedül 
a kereskedés es vallás hatásaival törődik. 

Nem természetes-e tehát, hogy az ó-km· ékesen szóló és festői 
történet-irói nagyoLL tetszéssel találkoznak, mint az ujkoriak, kik 
politikával vagy nemzetgazdászattal foglalkoznak ? Az előbbiek elő
adásai ulán indulva, amaz idők olly ragyogó szinben tiinnek fel előt
tünk, hogy sokan közölünk az ernbm·iség arany-kora gyanánt sirat
ják azokat ; és még olly bölcsészek is, minök pl. Machiavelli, Rous
Reau, :Mably, a t•égi köztársaságok alaptörvényeit a maiakra akarták 
alkalmaztatni s példányképel~ül feltüntetni. Do rnellözvén azon kér
dést, vajjon a régi idök boldogabbak valának-e, az ernlitett irók nem 
veszik észre, mennyire különbözök valának azok a mostaniaktól s 
hogy épen ezért nem ~;zázadunk szelleme és felfogása szerint kell 
azokat megitélnünk. Akkor a ki:;ebb népek (nem beszélek Ázsiá.ról, 
mellynek bil'Odalmai ogy józan magasztalóra sem találhatnak) egy
más kirablásából éltek, hatalmuk nagyságát szomszédjaik végromlá
sában helyezték, a legyőzött földmüveseket rabszolgákká és fog
lyokká tevék, hogy magok a bazilikákban s a foruruokon hivalkod
hassanak, itéleteket hozhassanak és szavazataikkal kereskedést üz
hessenek. Némellyek, hogy meggazdagodhassanak, kolostori nél· 
külözések közepett éltek, mig wa mi a szükségek kevesbitése helyett 
oda törekszünk, l1ogy ~;zaporitsuk az eszközöket, mellyek által azok 
kielégithetök, s a helyett hogy a uépröl a terheket levennök, azok 
clviselhetését te~;zszük köLnyüvé. 

A régieknél, kik politikaigazdászatról értekeznek,az általok felál
litott elvek sokkal kát·hozatosabbak, mint azok gyakorlati alkalmazása. 
Senki sem emelkedik fel a nemzeti vagyonosság kutfejE>ihez és ahhoz, 
ami a társadalom nélkülözhetetlen életfeltételét képezi; s hamindjárt 
a józan ész hasznos igazságokhoz vezetné is öket, scm összeilleszteni 
sem alkalmazni nem tudják azokat. "~lit tegyünk, mondá Xenophon, 
az olly emberekkel, kik egész nap a szövöszékhez vagynak szegezve 
s ltiknek ltészitményeik a fogyasztókat elpuhítják s velök a pénzt 
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elfecséreltetik ?" Aristoteles helyesli a t e r rn és z c t os t e r me
l és t, azaz annak fölemésztését, ami földrnüvelés, vadászat és halá
szat által szereztetik, de nem a m es t e r ségest azaz az eladást, 
rnert ennél az ember mindig nyeremény után sovárog, s még ke
vésbbé az üzérkedést és a kölcsönadást, természetellenes mliveletek 
lévén azok. Mintha lehetne termelni tökék nélkül, s tökékre szert 
tenni gyüjtés nélkül ! Plátó képzelt köztársaságát a kereskedés leg
főbb emeltyüjétől a tengertől távol állítja fel, s vétkül rója fel a pol
gároknak, ha boltosokká aljasitják magukat, "Nem illik - igy 
végzi be Cicero egyik beszédét - ha a föld felett uralkodó nép ke
reskedéssel foglalkozik, miután az üzérkedés terén csakis csalás és 
hazugság által lehet nyereményhez jutni." 

Már most mi 1 kik a szövőszékhez. és bol1okhoz olly közel 
állunk, lehetünk-e csodálattal eltelve olly társadalom iránt, melly 
azokra a gyalázat bélyegét süté? Ha azután a polgár nem termel
het, alamizsnából kell élnie, evvel pedig az állam csak ugy láthaija 
öt el, ha rabol. Valóban Róma mindig feláldozta nagyságának a 
hasznost, s megfordítván a természet rendjét, fogyasztani akar, anél
kül hogy termelne, meggazdagodni, anélkül hogy dolgoznék, azaz 
mások vagyonát és szabadságát rabolja el. Ott ugyanis, hol nincs 
ipa1·, a tál'sadalom nem állhat fen nagyszámu rabszolgák nélkül, ott 
az egyenlőség agyrém, a szabadság hazugság. Azért is a régi tár
sadalmat henyélő egyének és a rabszolgaság, a mienket ellenben a 
függetlenség utáni folytonos törekvés jellemzi; azok előtt a hóditás, 
mi előttünk pedig az iparszabadság és hitel képezi a politikai gazdá 
szatot. A régiek egyik bölcsésze azt nevezé legszebb látványnak, 
midön az ember a fájdalmakat és viszontagságokat állhatatosan türi j 

és csakugyan az ókori hősök a sorssal daczolva tüntetnek fel előt

tünk. Az ujkori hősökben ellenkezőleg a szenvedöleges méltóság 
helyett megkívántatik, hogy tudjon erősen küzdeni a féktelen termé
szettel s a romboló szenvedélyekkel. 

A mult században, midőn még az ipar olly alant állott a köz
vélemény előtt, az encyclopaedisták mindent elkövettek, hogy azt 
aljas helyzetéből a tisztesség polczára emeljék, s evégből majdnem 
összezavarták azt a szépmüvészetekkel. Diderot igy kiáltott fel : 
"Adjuk meg végre az iparosoknak azt, ami őket megilleti j a szép
müvészetek eléggé megénekelték már magukat, most megmaradt 
hangjokat a kézipar dicsőítésére fordítsák." Ma különbséget teszünk 
közöttök, mert a közvélemény előtt visszahelyeztettek jogaikba j a 
tudomány segédkezet nyujt az iparnak; a müvész érzelmével és izlé· 
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sével életet lehel az ipar fáradalmaiba j és hiszszük, hogy az ember 
máltóságának emelésére legjobb eszköz azt a szükségtől megóvni, a 
szabadság legszilárdabb biztosítéka az lévén, ha a személyes függet
lenség minél nagyobb kiterjedést nyer a polgárok között, ami ismét 
csak azáltal eszközöltethetik, ha a munka haszna legczélszerüebben 
osztatik szét. Lehetséges volt-e ez az olly társadalmakban, mellyck
ben olly kevés szabad és annyi rabszolga találkozott? vagy azokban, 
hol az egész nép néhány kiváltságos hasznáért fáradozott? •) 

De más részről e korszak, mellybcn a iöldisme, természet- és 
vegytan olly gyenge lábon állott, a munka és mesterségek felosztása 
ismeretlen dolog volt, s a földek, tőkék és munkások ugyanazon egy 
személy birtokában valának, nem rendelkezhetett olly eszközökkel, 
mellyek az ipar fejlesztésére alkalmasak lettek volna. Azért a gaz
dászat csupán a magán és közvagyon helyes kezelésére szoritkozott j 
egyébiránt 2. magánosok vagyonai nem_ a kölcsönös érdek de nemze
töknek a többiek felett gyakorlott fensőbbsége által valának bizto
sitva ; és miután minden kiváltságot a győzelem szerzett meg, a nem
zetek fiítörekvése oda irányult, hogy fegyverök segélyével tulsulyra 
vergödjenek; és ekként a magán épen ugy mint a közgazdászat a 
kard erkölcstelen hatalmára támaszkodott. 

A régi és mostani társadalmak között tehát épen az a különbség 
létezik, a melly az aristocratia és democratia, vagyis a törvény elötti 
egyenlőtlenség és egyenlőség között. Amazokban a fényüzés, egy
ség, erő látszata, továbbá egyhangubb s következésképen hatályo
sabb akarat, több megfontolás a tett terén, nagyobb állhatatosság 
a fenálló intézmények fentartásában ; a mostaniakban ellenkezőleg 

több vitatkozás, több versengés, nagyobb elégületlenség a jelennel s 
dühösebb vágy a változások után, hamindjárt azok mi javulást sem 

1) Az alkotmányozó gyiilésben azépen kiemelte ezen hátrányokat az éke
Rensz616 és gyakrun d11g:l.lyos girondista k':ivet Vergniaud: Voulez-voU8 créer un 
gouvernement aU8tere, pauvre et guert·ier comme celui de Sparte 1 Dam ee eas aoyP.z 
r.onséquens comme Lyru.rgue ; cotnme lui, partagez lea terres entre toua lea eitoyen8, 
proscrivee h fanuzis l es métaux que la ru.pidité humaine arracha aux enlrailles de la 
terre ; brulez méme les assignata dont le luxe pow·rait ainsi s' aider ; et que la 
lutte aoit le aeul travail de toua les .F'rancais. Etoujfez leur indU8trie ; ne 'IMUez 
entre leu•·a mains que la acie et la luzeke ; jletriasez par l' infamie l' exereice de IOUB 

les métiera utiles ; déshononez les arts, el aurtout, l' agriculture. Que lea hommes, 
auxquel.9 vous avez aceord/J le titre des citoyena, ne paient plus d' impúltt. Que 
d' aut1·es hommes, auxquels VOU8 t·efuserez ce titre, soient tributaires, et (ournissent 
a vos depenses. Ayez des étranget·s pou1· fai>·e votre commerce, des ilotes pour ru.l
tiver l!os tet·res et faitea dfpendre volt·e subsistance de vos eselaves etc. et~. 
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idczuéuek elé. Ott a:t. egyc::;ck tul::;<igu::; l1atalma mcg::;ewmi::;ité a tát·
sadalom tekintélyét j itt az emberek egyenlősitvék s a törvény min
denkit egyaránt utólét". Ott a kiváltságosok iránti tisztelet egészen 
a tulságig hajtatik j itt az egyéni érdek meghajlik a közérdek előtt, 
be lévén az ebben foglalva i ott az egyenlőtlen, itt az egyenlő erők ; 
minek következtében a függetlenség és eredetiség egy alakba olvad
nak össze. Ma mindegyik ember, azáltal hogy hazáját és önmagát 
egyaránt becsüli, bizonyos könnyüséget sajátit el a társalgásban, mert 
nem is képzeli, hogy más öt megvethesse, ö sem vetvén meg senkit j 
mindenki szereti az anyagi jólétet, mert ebben senki scm teheti ki 
öt olly nélkülözéseknek, rucllyek physikai vagy et·kölcsi romlására 
szolgálhatnának; et•re irányozza eszét és erejét, auélkül hogy a kor
mányoktól vagy nagyoktól várná azt i hös helyett mindig embernek 
tünik fel, s a legbalgább pát·ttörekvések közepctt is felismerhető rajta 
méltóságának érzete, ki hatát·ozottan egy ügyhöz szegődik és teljes 
meggyőződéséből szolgálja azt. Innét ama szellem- nagyság, melly 
a tekintély uralma ellenében az elme hatalmát állítja i innét azon 
uralkodóvá lett józan ész, mellyrc vonatkozólag Talleyrand igy nyi
latkozott: "Vagyon egy, l< inek több esze van mint XIV. Lajosnak, 
több mint a:t. alkotmányozó gyülésnek, több mint Napoleonnak, és ez 
a tömeg." Röviden, a régieknél nagy emberek találtatnalt, ltözöttünk 
emberek, kik nagy dolgokat müvelnelc 

A hon fenállása a régielméi egyedül az anyagi et·ötöl függött, s 
megszünt létezni, mihelyt megsziint győzni, azért másokat kelle meg
semmisitenie, hogy maga meg ne semmisite:;sék j és valóban az ere
jében megfogyatkozó nép mások rabszolgaságába vagy egy zsarnok 
alá jut. A rombolás eme szükségszerü esirája nincsen meg az ujkot·i 
társadalmakban, ezek a nemzetek és egyesek érdekein nyugstoanak 
és szomszédaik s maguk felvirágz;lt:;át az egész ernberi~ég jólétében 
keresik. 

A régi társadalmak természeténél fogva nemcsak a tényekre 
kiterjedő anyagi, de egyszertimind a gondolat, hajlam és hitvélemé
nyek felett örködö erkölcsi hatalom is a tekintély kezeiben maradt; 
a kettő azétválasztása pedig mát· c:sak azért is lehetetlen volt, mert 
közös kutföböl származtak s ezenfelül a politika még akkor is egy 
fövárost·a szorittatott, ha ez mát· a félvilágot meghóditolta vala. De 
nem csak a gyakorlatban, hanem még az elméleti téren sem tétetelt 
különbség a vélemények és cselekvések szabályozása között; és ak
kor is, midön a kormány a bölcsészek kezébe adatni indítványozta
tott, mindenki a kot·lá.tlan hatalomra gondolt. A két hatalom ezen 
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Ö;iszevegyitése következtéLen az erkölcsi alá volt rendelve a politi
kainak és minthogy ez lényegcsen harczias volt, a nevelés a harczias 
szellem kifejtésérc irányoztatott, az erkölcsi rész a bölcsészek magán 
szorgalmára vagy a szini látványosságok által okozott benyomásokra 
hagyatván. Egyébiránt a tisztviselök az élet legkisebb dolgaiba is 
Leavatkoztak j a törvényhozás az egész ember és összes cselekvései 
felett rendelkezett, sőt benyult a magán életbe s a házi szentélybe is, 
mig ma vi~szahökken az az egyéni jog sérthetlensége előtt j a haza 
minden s az egyén semmi sem lévén, az ember elkülönözte magát a 
társadalomtól, mig ma a hon csak annyit követel polgáraitól, ameny
nyi a rend fentartására elkerülhetetlenül szükséges, azért is az ember 
megtartja egyéniségét, és magában rosz, de nem tiltott cselekvénye
ket is ismer. Innét van, hogy a régi társadalmakban a nagy embe
rektől kelle jőni a lökéseknelt, nálunk ellenben tehetség nélküli feje
delmek s alávaló vezetök sem akasztják meg a haladás menetét. Ot
tan az ember magéba vonul, a társadalmat, mellynek tagja, azáltal 
tartja fen, hogy a többieket gyülöli j hazatiuságnak hiszi megvetni 
azt, ki más országban született, politikának mások vagyonát birto
kába keriteni s a népeket a nagyság eszközeül felhasználni, 

A hóditási vágy a lehetőségen kivül más határokat nem ismert. 
Agesilaus ezt mondá : Lakonia határai addig terjednek, ameddig 
lándzsái nk hegyei ern ek." A rómaiakra nézve az idegen egyszer
smind ellenség, a háboru pedig rendes állapot volt; katonáik a hosszu 
harczi weneteket tulterhelten tevék meg, eleségök mindössze tésztá
nak való lisztből, szalonnából, zsírból és eczetből állott, ameily utób
bit a viz megjavítására használtak j a betegek vagy sebesültek ré
szére semmi kórház. Telve szilaj bátorsággal, s a szükségtelen szen
vadések között maguk iránt is megkeményedve, még kegyetlenebbek 
lettek mások iránt; hősiességnek nevezték a csaták utáni pusztításo
kat s a védtelen népek lemészárlását. A legyőzettek megsemmisit
tettek ; a perzsák egész nemzeteket, a hébereket és görögöket, szét
szórták, ezek ugyanazt tévén előbb másokkal j Róma kiirtá Hetruria, 
Coriuthus, Carthago és Rhodus virágzó müveltségét, és épen ugy 
bánt Görögort~zággal mint késöbb az ozmánok. 

Ennyi inség képezte a hős idők alapját. De nem is lehetett az 
másként, miután a községi és állami jogon kivül más nem létezett, 
azaz hiányzott az erkölcsi alap; és a tökéletes élet példányképe 
csakis annak az egész teremtés iránti viszonyaiból hozható ki. Már 
pedig az ó-kor nem birta vagy legfölebb csak a bölcsészek csekély 
száma ismerte azt, anélkül hogy behatott volna az a népek lelkiis-

XV- 2 
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meretébe, noha épen ezek érzelmei nemzik a társulást és jogot. Azért 
a római jog nem egyéb mint szigoru kifejezése az együttélés anyagi 
szükségének, ugy amint az akkor fenállott, kérlelhetlen logikával 
erőszakos tényeket és iszonyu következtetéseket is szentesitvén. 
Ahelyett hogy azt az igazság vezérelte volna, ez csak mellékes befo
lyást gyakorolt rá, és a természet-jog olly kevésse volt annak kife
jezése, hogy a lelkes lények ösztönszerü viszonyai neveztettek el igy, 
valamint más részről a népjog alatt az összes nemzetek közös szo
kásai értettek j ezenkivül a polgári joggal együttesen létezvén, az 
egyik csak akadályozta a másikat, ahelyett hogy mindakettő saját 
hatarai közé szoritkozott volna, vagy egyik mint végső ok minden 
más törvények felett állónak tekintetett volna. A jogtudomány te
hát kimondja, hogy az ember a természeti jognál fogva szabad ugyan, 
de az államjog által rabszolgává, a népjog által dologgá s a polgári 
jog által ellenséggé leszen. 

V égre a testté lett Ige, a szükséges lét eszményi s egyszersmind 
valódi példányképe kinyilatkoztatja magát, s ezt szemlélve az ember 
felfogja a tökélyt, mellyre természete rendeltetve van, s ebből ismét 
felismeri azon észszerü szükségességet, hogy azt a gyakorlati életben 
valósítsa. A keresztények kötelességöknek hiszik folytonosan ja
vulni s Isten iránti tekintetből magokat másokért feláldozni j a sze
retetet kötelező törvénynek lekintik i hisznek egy eszményi városban 
s kötelességöknek tartják annak magaslatára emelkedni. Ugyan
azért a tiszta igazság és az egyetemes testvériség nem puszta ábrán
dok többé, de rendes állápot, mellyről az ember, anélkül hogy ter
mészetét megváltoztatná le nem mondhat. A polgári rend többé nem 
csupa szükségszerü tény, de mint viszfénye a tökéletes erkölcsi rend
nek kötelező s mindinkább megközelitendő i nem külön ben fenáll a 
jog három lényeges eleme, ugymint a tiszta igazság szabályai, vagyis 
az eszményi társadalom törvénykönyve; a jelenkori társadalmi té
nyek, viszonyítva az eszményiekhez j s azok javítása vagyis fokon
kénti közeledés a tökély felé. 

És ma a testvériség szava, melly először az urvacsoránál röp
pent el, a kabinetekben is viszhangzik j a t e r m és z e t es e ll e n
ség ek-féle elnevezés még a diplomatia embertelen könyveiből is 
kitöröltetett, és többé senki sem követeli, hogy a nap csakis ö rá 
árasztja sugarait, a többiektől pedig megtagadja azokat. A nemzeti
ségek szentesitvék ; a háboru egyedüli czélja a jog visszaállitása ; a 
győzelem egyetlen eredménye a vita tárgyát képező ügy megnyerése 
~ annak ujabb igaztalanságok elleni biztositása. És ha néha a való-
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ságban másként volna is, legalább a kiilszin megőriztetik; maga az 
erőszak is a törvényesség köpenyébe burkolózik ; és szerenceére az 
olly hősök, kik egyidejüteg magasztaltatnak és átkoztatnak, csak ki
vételek. Előbb a hadvezérnek, hogy diadalhoz jusson, legalább is 
tízezer embert cl kellett ejteni a csatában; ma pedig azt dicsérjük, 
ki minél jobban kimél te a vért s minél kevesebb nyomort okozott; a 
harcz a kormányok s nem a személyek között foly ; maga a fegyve
rek természete lehetetlenné teszi a személyes kegyetlenkedést j és ha 
Rómában Janus temploma ajtajának bezáratása, nálunk az ellenkező 
tekintetik kivételes állapotnak ; a kard csupán azon okból tartatik 
készen, hogy a jognak nyomatékot és erkölcsi biztosítékot kölcsönöz
zön; midön pedig valaki puszta 8zeszélyböl háborgatja más államok 
nyugalmát, a nemzetek azonnal egyellülnek az illető diadalszekeré
nek szétzuzására. A harczosok többé nem egy egyén alattvalói, de 
egy nemzet választottjai ; és noha a háboru-jog alapjául elég ember
telenül ma is az ember· természetes állapota vétetik, a tulajdonok 
megterheltetnek ugyan, de egyszersmind tiszteletben tartatnak j erő

szakosságole csak egyeseken s nem tömegeken követtetnek el; a hadi 
fogoly nem leszen rabszolgává, de hogy ne árthasson, csupán őrizet 

alatt tartatik; és valamint a kivégeztetéseket illetőleg haladásnak 
nevezhető azon változás, miként a hullák csonkittatnak meg, ahelyett 
hogy az élök kinoztatnának, ugy az ellenségeskedés terén is haladás
nak tekinthetjük, hogy a háboru nem magáért de a béke kivivásaért 
folytattatik ; ezenkivül némi részben ennek köszönhető, hogy a kor
mány-hatalom eszméje a magán hatalom ellenében megszilá.rdult, s 
ekként a háboru-jogból fejlödött ki közöttlink a közügy fogalma. 

És talán jö idő, miért ne ringatnők magunkat e szép csalódás
ban? igenis idö, midön a müvelt nemzetek között nem leszen többé 
háboru, s ezek csak is az ipar terén s a természet megfékezésében 
fognak egymással versenyezni. Erre törekednek az ujkori társadal
mak, mig a régiek gyalázatnak tarták erejöket az anyag felett gya
korolni, s magok a müvészetek is csak a háboruk közepett tökélete
sedtek ; mindenkinck ez volt foglalkozása, a munka és kereskede
lem büntetés gyanánt a rabszolgák számára tartatván fen. 

Mellözzük Sparta irtózatos erényeit; azonban az atheneiek és 
rómaiak pompás szónoklatai által elvakitva, mind a gondolat mind 
pedig a tett terén a legszabadabb nemzeteknek képzeljük azokat. 
Mindazáltal vegyük csak öket közelebbről szemügyre, és látni fog
juk, hogy a római szabadság verőfP.nyében a legféktelenebb zsarnok
ságok kerekedtek felül j illyenek valának a Sulláé, Mariusé s mind-

2* 
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azoké, kik mint pl. a triumvirek elég merészek valának a korlátlan 
hatalmat kezeikbe ragadni. Magában a római alkotmányban minö 
vészteljes, minö inquisitori és önkényszerii hatalommal ruháztattak 
fel a censorok? Livius Salinator daczára a nép általi elitéltetésének 
censorrá neveztetvén, a népet tömegestül megbélyegzi , és a har
minczöt törzs közöl harminczegyet megfoszt polgári kiváltságaitóL 
Az ö kényöktől fiigg tehát a köztársaságat megbuktatni ; számos 
tagokat kizárnak a tanácsból, igy pl. 633-ban harminczkettőt, 682-
ben hatvanat; Appius Claudius, Caesar valamennyi párthivét kikü
szöböli abból j még szomo1·uabb sorsban részesíttetnek a lovagok, 
kik a nép közé taszíttatnak le s helyökbe annak soraiból ujak emel
tetnek fel. Mennyire veszélyezteték e tények az alkotmányt ! s 
mennyire fenyegették az egyéni biztonságot! Cornelius Ruffinus a 
senatusból kizáratik , mert tiz fontnyi ezüst edényekkel bir; Cato 
Maoilius senatort hivatalából kiteszi, met·t leánya láttára nejét meg
csókolá. Lehet-e ennél elszenvedhetetlenebb zsarnokságot képzelni, 
melly még a családi élet szentélyébe is behat? ! 

Az igazságszolgáltatás teljességgel nem birt azon biztosítékok
kal, mellyekkel korunkban; a szónok nem a vétkes kifürkészésén s 
az ártatlan felmentésén fáradozott, dc egyenesen oda törekedett, 
hogy az igazságot a szenvedélyek felizgatása által elhomályosítsa; és 
ha e szónoklatok fényes tanuságot tesznek az embernek az ember 
feletti erkölcsi hatalmáról, kétségen kivül helyezik egyszersmind azt 
is, hogy az igazságszolgáltatás a birák akaratától függött; Horati
usnak az apának könyüi megmenték testvérgyilkos fiát; a görög 
szónok Phryne kebelét, a római a harczos sebeit leplezi le, hogy an
nak kecsei, ennek szenvedései részökre döntsék el az ügyet. 

Azután a római császárság olly kényuraságot léptetett életbe, 
minöröl alig van fogalmunk ; törvényes uton milliók küldettek vér
padra, csupán mert más modorban hitték és imádták az Istent j egy 
különben becsületes proconsui egyedül kisérlet okáért számtalano
kat bebörtönöztet s kínpadra vonat, s miután a törvény és lelkiisme
rete között habozott volna, a császár véleményét kéri ki, ez pedig 
jóváhagyja, mege1·ösiti és kiterjeszti a kegyetlen önkényt. Es mi 
szidalmazzuk az ujkori inquisitiót, mellynek csakugyan nem lehet 
megbocsátani, hogy ama régi szigort az evangeliom türelmes szerete
tével nem mérsékelé, miután a vértanuk három századig küzdöttek 
volna csupán azért, hogy az anyagi erö zárassék ki a lélek szenté· 
lyéböl s az ész és lelkiismeret elé ne szabjon törvényeket j és csak 
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ekkor lett a jog emberi, a türelem pedig Isten törvénye és az egész 
emberiség szabálya. 

Az ó- és ujkori társadalom tehát gyökeresen különböznek egy
mástól, s bizonyára nem nehéz megértenünk, mellyik legyen közö
lök szabadabb. Annyi igaz, hogy némelly köztársaságokban, mint 
pl. Athenben a kiváltságos osztály jogai a tökéletesség magas fokára 
em eltettek, de hányan élvezték azokat? néhány ezer ember s még 
ezek sem egyenlő ru értékben, kik azután a legnagyo bb zsarnokságot 
gyakorolták a számba sem vett nép s a rabszolgák iszonyu tömege 
felett. 

És midön azt mondom nép, értem a falusit egészen, a városit 
pedig nagy részben; mel't ott is, hol felkelések illtal vagy törvényes uta
kon, mint pl. Rómában sikerült annak a maga részére emberi jogokat 
biztositani, azaz nejét és gyermekeit sajátjainak mondhatni és földdel 
birni, ha t. i. a hitelező attól meg nem fosztotta volna, igen, még ott is 
henye életre volt kárhoztatva s kényszerítve a nagylelküség nyuj
totta táplálékra vagyis azok alamizsnájára várakozni, kiknek szük
ségök volt szavazatukra, vagy akik épen féltek dühétő!. És ha egy 
nap a vihar késlelteté a gabona-küldeményt, vagy Caligulának eszébe 
jutott azt ki nem osztani, a nép éhen halt. Midön pedig kilépett a 
márvány szinházakból, hol elfeledé, hogy tegnap éhezett s holnap 
éhezni fog, nyomorult hegyi viskóiba vonult, mellyek annyira félre
esők s a rendörség szemei elöl annyira rejtve valának, hogy ottan 
mühelyeket állitani s azokban az erőszakosan letartóztatott átmenö
ket munkára kényszeriteni lehete. 

És midön azt rnondom rabszolgák, oly embereket értek ezen 
nevezet alatt, kiket egy másik ember kénye-kedve szerint eladhat, 
megcsonkithat vagy megölhet; kiknek nincs családjok, nincs törvé
nyök és Istenök; olly nőket értek, kik még azzal sem vigasztalhat
ják magukat, hogy csakis az eröszaknak vagy csábitásnak engedtek, 
kiket tegnap ura rnrg ölelt s másnap már a tőle született fiával együtt 
eladott ; olly személyeket értek, kiket a törvény még említésre sem 

_tart méltóknak, s ha eltiltja is megcsonkíttatásukat s kinzatásukat, 
ezt csak azért teszi, nehogy ezen látványok urok szivét megkemé
nyitsék. 

Valóban a rabszolgaság fenállása elegendő a közerkölcsiség 
megrontására, lényegesen el lévén hanyagolva ezen osztály nevelése; 
ezenkivül a kegyetlen és korlátlan hatalom ugyszintén az örökös 
bizeigés meggyengiti az urakban az önmagok feletti uralmat, ami első 
feltétele az erkölcsi tökéletesedésnek i az önkényes kegyetlenség 
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megazokása kiöli a szivböl az emberiség iránti szeretetet, holott épen 
ez a társadalmi haladás jellege; a folytonos alkalom a buja életre 
végül megmérgezi a családi viszonyokat. 

Es mi volt a nö az ó-korban ? A harczosok anyja, szorgalmas 
munkás, takarékos gazdasszony, legfölebb ágy- és ollykor asztaltárs. 
Egyébiránt teljességgel nem birt az ujkori nő személyes szabadsá
gávai, mellynél fogva a legutolsó fZolgálónak sincs szüksége Pene
lope királynő kifogásaira, hogy a kelletlen kéröt visszautasithassa. 
Mellözve a költők és szónokok által a nőnemen ejtett gyalázatokat 1), 

mellőzve egyik római császárnak azon őrültségét, hogy mcztelen nő
ket fogatott kocsijába s maga is meztelenül ült fel erre 2), a törvény
hozás jóformán semmire sem becsülte öket, s mind eszök mind igaz
mondóságuk iránt felette lealázó véleményt táplált. Én az ókorban 
csak egyetlen nUnevelö intézetre sem találtam. Ha pedig a férfiakkal 
egy szinvonalra emelkedni s maguknak a városokban befolyást sze
rezni akartak, kéjhölgyekké kelle lenniök; és akkor mint pl. Aspa
sia oktatást adhattak egy Periciesnek vagy egy Socratesnek; akkor 
mint pl. Pithionike-nek az Athenbe vezető Via Sacra mentében sir
emlékek állittattak számukra. De a férfi-szerelrnek még világosab
ban bizonyitják a nők megvetését, kik e korban csakis a nemzés 
eszközeiül tekintettek. A szerelmes, gunyoros és komikus költőket 
mellözve csak a becsületes Plutarch-ot ernlitjük fel, ki egész őszinte
séggel elmondja, hogy Eparninondas azért nem nősült meg, mert két 
ifj ut tartott magának; és midőn ezek egyike Mantinea mellett vele 
együtt elesett, sirját a hösé mellé hel:rezék. 

Magok a szabad emberek között is minden családban a legna
gyobb zsarnokság uralkodott, melly minél közvetlenebb annál kemé
nyebb vala; az atyák gyermekeiket megölheték vagy kiteheték, ne
jeiket elüzhették, átengedhették vagy oda kölcsönözhették, ernellett 
a vagyon és élet felett szabadon rendelkeztek s a házi vétségek felett 
korlátlan törvényhozóságot gyakoroltak ~). 

1) Pindar vetéltársntlje Corinna llltal legyllzetvén di8znónak nevezi öt. Elian
Var. XIII. 26. 

2) Lamprid. in Heliogab. XXIX. 
3) Hume egyik párbeszédében, mellyben 11z 6- és ujkoriak közötti különb

ijéget bizonyitg~tja, barbar nevek alatt számos kegyetlen szokást elésorol, minök 
pl. a nöknek a világtól való elzAratásuk, 11. rabazolgAk kinz11.tása, a csecsemők 
kitétele, a jeles férfiak számíizetése s több mlls még ezeknél is rosz11.bb szoltá
sok , mellyeket egy tó.vol esö és vad tartományba helyez át. Midön azonban 
egyik beszélll csodó.lattal és irtózattal telnék el ezek iránt, kinyil~t.tkoztatjR n ek i, 



23 

Görögország, a régi szabadság ezen példányképe, mindössze is 
csak a községi önkormányzatig volt képes eljutni, és ennek az ember 
egészen feláldoztatott. Spártában az államon kivül más birtokos nem 
volt; Athenben az emberi érzelmek és községi érdekek különös ösz
szeköttetése által a tulajdon a család közös birtoka volt; Rómában 
a köztársaságat a család-atyák társulata képezte, kik olly fttggetlen 
házi hatalmat gyakoroltak hozzátartozóik felett, hogy a gyermekek 
is a tulajdon egy neme valának. A tulajdon feletti szabad rendelke
zés egy népnél sem divott; annak átruházása mindenütt korlátok 
közé volt szoritva, s legfölebb is csak bizonyos vál'osnak vagy törzs
nek volt eladható; A thenben a polgár csakis te1·mészetes vagy örökbe
fogadott rokonainak hagyományozhatta birtokát, a nő sem nem vég
rendelkezhetett sem nem ajándékozhatott ; egyedül a firnaradék örököl
betett, mint ollyan, melly az atya személye vagy családja folytatásá
nak tekintetett; fimagzat nem létében a nő is örökölt ugyan, de azon 
felette szerencsétlen feltétel alatt, hogy legközelebbi rokonával kel
jen egybe. 

Az egyén mindenütt feláldoztatott a család vagy a város érde
kének; a jószágok átruházása, a végrendelkezési jog, a házassá
gok, az elválások mindannyian ezen állam-zsarnokság szerint szabá
lyoztattak. A legértelmesebb irók csupán a köztársaság javát lát
ják ebben, annyira, hogy Aristoteles politikája élére a rabszolgaság 
jogát állitja, Platonak pedig nincs magasabb eszménye mint az ál
lam szépitése és erősítése, bármennyit is szenvedjenek evégett az 
egyesek. 

A régiség és korunk közötti kérdés már egyedül az által is el 
vagyon döntve, hogy az előbbiben a többistenseg dívott, az utóbbiban 
pedig a kereszténység uralkodik. Mcrt mellözve azt, hogy a vétek 
az istenek erkölcstelensége által szentesitve volt, az istenek sokféle
sége megsemmisité az egyenlőség öntudatát, a melly nélkül pedig a 
jogok- és kötelességekről helyes fogalmunk nem lehet 1). Az evan-

hogy az atheneiekröl beszél, s a classikusokból vett idézetekkel egytől egyig he

bizonyítja ama tényeke t, azutlm pedig rá. b izza megítélni, mennyire vll.n igazok 
azoknak, kik az atheneieket az 6-kor francziáinak nevezik. 

1) Troplong az erkölcsi tudományok akademiájának értesitöjében egy hosz
szu emlékiratot boc.<át közre, mellyet avval zár be, hogy na római jog jobb volt 
a keresztény korszakban, mint az ezelötti legfényesebb idöltben; de alább állott 
a jelenkori törvénykönyveknél , mellyek a kereszténység árnyékában keletkeztek 
és ennek szelleme által vezéreltettek." És a többek közt ed mondja: nJe ne 
me sem pas capable d' admirer un droit si eselave de la lettre, et si rébelle h 
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geliom a kicsinyeket és nagyokat arra tanítá, hogy a m i a t y á nk
h o z folyamodjunk, s egyikünk a másikat testvéréül ismerje; nem 
tiltja az önszeretetet, de azt parancsolja, hogy másokat ugy szeres
sünk mint minmagunkat; azon parancs által, hogy Isten iránti szere
tetből embertársainkkal jót tegyünk, beavatja az embert az Ist<'n 
gondolatába, B megérteti vele, hogy az Isten czélja a rend; a sziiksé
ges álláskülönbségek s a kikerülhetlen szenvedések gyógyszeréül az 
irgalmasságot, a vallási érzelemmé é~; édes kötelességgé átalakitott 
szeretetet állítja fel. Hol találunk az egész ó-korban olly intézményre, 
rnelly lelkészeink egyszerü testületéhez, a népek ezen rendes tanító
ihoz, az elnyomottak szószólóihoz, a szenvedők vigasztalóihoz hason
lítana, kik minden osztályból vála~ztvák ki, hogy mindenkit felvilá 
gositsanak1 az erényre serkentsenek s vigasztaljanak? 

Sokan azt állitják, hogy a népesség az ó-korban sokkal számo
sabb, sőt némellyek egyenesen azt mondják, hogy ötven Rnnyi volt 
mint jelenleg. Ott, hol a kasztrendszer állott feo, hihető, hogy nagy 
volt a szaporodás, miután mindenki élelme biztositva vala; de azon 
mértékben1 ameilyben az alsóbb osztályok fokonldnt emelkedni kez
dettek, a szükség is növekedett, melly azután a felsöbb kasztot ÍR 

elszegényité. A görög és római világban minden arra mutat, hogy 
a népesség sokkal csekélyebb volt. A törvényhozók legfőbb gondja 
oda volt irányozva, hogy a köztársaság jövedelmeivel arányban ma
radjon a polgárok száma, kiket anna!{ élelmeznie kdle; mire nézve 
legszokásosabb óvszer az volt, hogy az atyáknak megengedtetett 
gyermekeiket megölni. Ezenkivül a nagyobb rész rabszolgákból 
állott, kik között felette csekély a szaporodás. Azután Rómában a 
házasságok a szabadok között későn vagyis a katonai szaigálat be
végeztével köttettek. V égre a kisebb gazdaságok megsemmisülésé
vel a nagy birtokok népességökben nagyon megfogyatko?.tak. De 
hamindjárt igaz volna is, hogy Róma több millió lakossal birt legyen, 
ez csak azon nagyobb hibái mellett tanuskodnék, hogy a fő a többi 
tagok hátrányával gyarapodott. 

Gazdagabbak valának a régiek mint mi? A közvélemény szá
mosidevágó tényekre támaszkodva igen-nel felel. Ki nincs eltelve 
csodálattal, mát· mint gyermek, Salamon kincsei, temploma és istá.l
lói iránt? Nagy Sándor Darius sátorában háromRzáz milliót talált, 
az issus-i csatában szerzett zsákmány elég volt arra, hogy Görögor-

l' esprit; droit orgueilleux en me1ne temps, qui avait la p'l"étentúm de pow·voir <t tout. 
et n' avait l' intelligence dea plus aimplea garantiea. duea a la bonne .foi." 
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szágot gazdaggá tegye s e•·kölcseit meg•·ontsa; Carthago és Corin
tbus nyakig usztak a drága érczekben, mellyek az itten kiütött tüz· 
vész alkalmával összeolvadva egy ujabb kincset alkottak. Egy város, 
minö Rhodus, kikötöje diszitményéül a hirneves colossust állittatá. 
Athen egyik szinházában titkos szökökutak illatos vizet fecskendez
tek a nézökre; és három szomoru játék eléaclatása többe került a 
kincstárnak mint a peloponnesusi háboru. Rómában Scaurus egy 
szinházat épített, melly nyolczvanezer nézőt fogadhatott be, s ötezer 
szobo1· ékité azt, noha csak egy évre volt az felállitva. Ernlitsük-e 
még Lucullus és Cleopatra fényüzéseit, Vitellius vendégségeit, Hero
cles Atticus és Crassu~ kincseit, amdly utóbbi hétezer talentumra 
mgó készpénzzel birt, és ama nagyszerii diadalokat, mellyek által 
Róma a Scipióktól kezdve egész Aurelianusig mindinkább gazda
gabbá lett? 

Mi részünkről nem vagyunk hajlandók vagyonosságnak nevezni 
az egyesek kezében összehalmozott kincseket, de igen is azokat, 
mellyek aránylagosan felosztva a nagyobb rész szükségei és kényel
mei fedezésére szolgálnak. És mit használtak a régiség eme kincsei? 
hány ezer ember halt el éhen egy illy gazdag mellett? A városok 
kiilsö fénye minden hitelt felüimul; a palotákat festmények, nemes 
érezek, fönséges szobrok, bámulatos groteszkek s különféle ékitmé
nyek diszitik, mellyeknél az anyag drágasága és a müvészi kidolgo
zás egymással vetélkednek j a nyaralókban (Baja mondja ezt) a fény
űzés a legkisebb részletekre kiterjed ; egy gazdag fürdője alkalmas 
volt arra, hogy belöle az örök város legdiszesebb temploma épittes
sék j egy másik lakában a szobrászat leghiresebb remekai fedeztet
tek fel j egy másod1·angu városban, minö pl. Pompeji volt, egy ebéd
lőben olly mozaik padolat találtatott, melly ma a legelső museumok 
diszére válnélc 

De nem inkább kérkedésről és szinészies gőgről mintsem a ké
nyelem felöli gondoskodásról tanuakodnak-e ezek ? A legszebb mun
káju szobáknak nincs kellő világosságuk, és egy valóságos lyukból 
huzatott ki a legremekebb régi szobor-csoportozat. Mi bámuljuk 
ama fürdöket j de ránk nézve nem olly szükségesek azok többé, mi
óta a fehér ruhák viselése és a házi kényelmek közöttünk annyira 
elterjedvék. Csodálat fog el bennünket ama felette hosszu vizveze
tékek láttára, mellyek festői romjai a római mezők egyhanguságát 
megzavarják; de vajjon ezek, épitőik hatalmán kivül nem tanusitod
nak-e egyszersmind a vizmé1·tani törvények hiányos ismeretéről is, 
mig mi a szivattyúk és földalatti csövek segélyével sokkal csodálan-
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dó bb dolgokat létesitünk? Az országutak, mellyek az egész biro
dalmat egyik végétől a másikig átmetszék, azon tartósságuk által, 
melly két ez1·ed-évvel daczolt, emberi münél nagyobbaknak tünnek 
fel előttünk, de ezek csupán a hadsereg szállitására valának rendel
tetve, s igy Svetonius i n k á b b n a g y sz e r ü m i n t sz ük ség es 
mnnkának nevezé azt i mig nálunk a vasutakat nem is emlitve min
den falut egy uthálózat köt össze a nagyobb központokkal i a római 
utak továbbá arra szolgáltak, hogy azokon az adók a fővárosba szál
littathassanak 1), mig mi e czélra már váltókat használunk. 

De ha leveszszük szemeinket azokról, kik a polgári kiváltságok 
élvezete mellett másokat joggal elnyomhattak s azok véres verejtéke 
árán meggazdagodhattak, és megfordítjuk a képet, mennyire más 
alakban tünnek fel a dolgok ! Rövid ut választja el Nápolyt a két 
eltemetett várostól; ottan a különféle s tarka lakházak majd a ten
gerpart hosszában egymás mellé összezsufolva, majd ismét a szára
zon szétszórva állanak, mindannyian a véletlen vagy a tulajdonos 
szeszélye és erszénye szerint építve, mellyek között kigyózó, mere
dek és sötét utczák vonulnak végig i Pompeji- és Herculanumban 
ellenben ruinden szabályos, az utczák és házak horulokzatai sinőr

ruértékben épitvék, az ajtók idomzatosak , az udvarok és ebédlök 
diszesek, a térek, bazilikák, templomok mind meg annyi építészeti 
reruekek, szóval a legkisebb házi sőt konyhai eszközök is külöuös 
csinnel készitvék. De midön első csodálkozásunkból magunkhoz 
jövünk, ruindjárt azon kérdés jö nyelvünkre, mellyet egy itteni ki
rály Olaszországnak egy másik fővárosában tett: "Hol a nép?" 
Láttunk palotákat a csekély számu gazdagok s boltokat néhány ke
reskedő számára épitve; de a nép zöme hol lakott? hol vannak a 
házak, mellyekben az éjet tölték? Nem kérdjük, hol valának a kór
házak, hol egy vendéglő a szegények számára, mindezen jótékony 
intézetek az ó-korban ismeretlenek valának; de magokban a földből 
kiásott lakházak kellemes magányaiban mioö keveset találunk fel a 
mai élet kényelmei közöl! A ház ura nyáron és télen át külön-külön 
ebédlövel rendelkezett, de szobája egy, lég és világosság nélküli bar
lang i a lakosztály, mellybe a nök elzárattak, valóságos köpii, hol 

1) ., Ut omnia tributa velocitet· et tuJo tron.mtilterentur." Procopius. A római 
birodalom ös~zes orsz:\gutainak sz:\ma huszonhétre rugott, mellyek hossza négy
ezer ötszáz márföldet (leghe) tett. Már 1807 ben magában Franczinországban ti
zenháromezer négyszb márföldnyi (leghe) hoss .. u országut-vonal létezett, hát az
óta mennyire növekedett ! 
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alig lehet megmozdulni ; azon helyek, hol ama rabszolgák zsufoltat
tak össze, kiket nem volt szokásban az ajtóhoz lánczolni, való~ágos 
tömlöczök; nem valának tágas üveg-ablakok, mellyE>k a szobát lég
gel s világossággal betöltik, a kivánesiságot kielégitik s a falak egy
hanguságát meg-megszakitják ; nem vizcsatornák és lecsapoló árkok ; 
a lépcsők felette szükek; a székek és ágyak pompásak de kemények; 
a.kocsik gyönyörüek de rugonyok és hordószij nélkül; a szük ut
czák és kapuk világosan mutatják, milly kevesen használták legyen 
a kocsikat, mig ma a szomszéd városban ezrével robognak ezek, s 
rendelkezésökre állanak még a szegényeknek is. Nem valának to
vábbá éji lámpák, nem szivattyuk a viz felvezetésére, nem esernyők 
és villámháritók, nem asztali készletek és villák 1). Az ur mindig 
egy sereg rabszolga között tUnik föl, kik félelem által tartatván fé
ken, viszont félelmesek valának uraik előtt, s ha ezek néha társalgás 
végett maguk köré gyüjték barátaikat, a nök csakis mint a kéjvágy 
ingerei vagy kielégitöi vehettek abban részt. 

Képzeljük magunknak, hogy e városok egyik hajdani lakója 
feltámadna s a hazája felett emelkedő faluban látná, milly szabadon 
dolgoznak a szabó, csizmadia és asztalos, milly szabadon rendelkez
nek szerzeményeikkel; hogy a gazdagnak szolgálatukat tetszésök 
szcrint felajánlják vagy megtagadják j hogy iparuk által ahhoz ha
sonlókká lehetnek, s ha általa megsértetnek vagy megrötidittetnek, 
öt a törvényszék elé idézhetik. Ha azután a boltba belépve látná 
azon számtalan tökéletesedéseket, mellyek a legszerényebb mester
ségek terén is létesittettek. Ha továbbá látná a szegény rnesterern
bert és nejét selyemben öltözve, rnelly az ö korában a császárnéknál 
is rendkivüli fényüzésnek tartatott; mellén az órát, rnelly sokkal 
szabatosabban mutatja az időt, mint az ö naprnutatójok vagy fövény
őrájok ; azután a kamlallót ; a falakon a fényes tükröt s a legszebb 
festmények réz-, kö- vagy fametszetü másait j a szekrényen a köny
veket. ha látná, hogy az ablakokat a szél ellen üvegtáblák, a nap 
ellen fiiggönyök védik ; ha izlelné a czukrot, kávét s más ama világ
rész terményeit, mcllyröl az ö bölcseik még csak nem is álmodtak ; 
ha látná a gázvilágitást, a lámpákat és gyertyákat, mellyek világa 
szárnos fáklyával felér; az áthatlan fénymázu edényeket; a fehér
és ágynemück gyakori váltását; ha végre szernlélné, hogy az ernber 
olcsó áron felebarátjAi különféle boltjaiból apródonként rninden szük-

1) Egyes kivételek még inl•ább megerösitik a szabályt. 
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ségeit fedezheti, nem lenne-e kénytelen azon nyilatkozatra fakadni, 
hogy a mostani nép kényelmesebben él az ö kora fejedelmeinél? 

Hogy az ókor i társadalomról valódi fogalmunk legyen, foszszuk 
meg képzelet ben a mienkct nem mondom a göz-jármüvektöl, a vil
lanydelejes táviróktól vagy a legujabb találmányoktól, dc csak a 
postáktól, a polgárosodás eme legfőbb szükségétöl, csak a papírtól 
és nyomdától j képzeljük, hogy gyapjuval ruházkodnnk, nagy betük
kel pergameneitan irunk s a váltókat nem ismerjük j hogy a tenget·, 
melly bennünket annyi ritkasággal lát el, el öttünk el vagyon zát·va j 
tegyük fel, hogy gyapotunk s gépeink, mellyek olcsó áron számunkra 
annyi czikket készítenek, továbbá hévméröink, légméröink, higmé
röink, kristálylencséink, távcsöveink s más, érzékeinket öregbitii 
eszközeink nincsenek j hogy sem szövöszékkel sem harisnyakötök
kel nem birunk j hogy kőszenünk nem k ülö n ben az egészség, sz ép
ség és élvezet emelésére szolgáló vegytani készilményeink nincsenek, 
s akkor mondjátok, hogy a régiek nálunk gazdagabbak s bol
dogabbak valának. Bizonyára nagyszerü látvány volt , midön 
egész városok és tartományok tanácskozás , értekezés vagy mu
latság végett ö aszegyültek ; de ma érzelmeink, eszméink, élménye
ink s terveink közlésére annyi eszközzel bírunk, hogy evégett he
lyünkböl kimozdnini épen nem szükséges. És ama megmérhetlen 
circusok ~ a.ma pompás látványosságok, hol a nök is lázas ingerült
séggel szemlélheték, hogyan gyilkolják rakásra egymást és hogyan 
halnak meg müvészileg a küzdök százai, s hol a nép eltompult idegeit 
az egymást vagy a közéjök vetett szelid keresztényeket öldöklő ele
fántok és oroszlánok dühe szemlélésével izgatá fel j és ama szinházak, 
hol a legyőzött nemzetektöl elrablott gazdag zsákmányok mutogat
tattak vagy az érzékiség kicsapongásai fitogtattattak ; vagy végre, 
ha ugy akarjátok, amaz olympi játékok, hová a finomabb nesthetikai 
érzéssel biró nép a test f01·mái szépségének, a különféle merész hely
zetek bájainak, a szinek valódiságának, a szobrászat fönségé~ek s a 
költészet és történelem ihletésének bámulására tódult, igenis vajjon 
mindezek irigylendök-e korunk által? E nyilvános vigságok fénye 
eltakarta a magán élet szegénységét és száraz egyhanguságát; a csa
lád tökéletlen belállnpota, a nö szolgaisága, az alsó néposztályok le
alázása szükségesekké tevék eme házon kivüli szórakozásokat, a 
mellyek egyébiránt felette ritkán tartattak. Miután azonban a roko
nok és barátok közötti viszonyból egy édesebb és gyöngédebb érze
lem fejlődött ki, s az egyenlőség a házi boldogságat megteremtette, 
eddig ismeretlen gyönyör-források nyiltak meg az emberiség szá· 



mára i ezenfelül a történelem, a mindig ujabb felfecezések, a kelle
mes és kimeríthetlen olvasmányok folytonos szórakozásokat nyujta
nak, ugy hogy ma tudvágyunk és kiváncsiságunk kiclégitése jófor
mán minden időnket igénybe veszi_ Ekként a gyermekkor zajos 
mulatságait nálunk az ifjuság nyugodt é!! szellemi szórakozásai vált
ják fel. 

Nem fogjuk ismételni, milly kevesen juthattak a szellemi gyö
nyörök nemes élvezetéhez; Hornér munkáinak má~ait ujjainkon meg
számlálhatjuk j Aristotelesbiíl egyetlen példány maradt fen, Tacitus
ból és Liviusból pedig olly kevés, hogy közrcboc~>áttatásuk után két
száz évvel késöbb CtHtknem mindannyian elvesztek azok j és általá
ban annyi nehézséggel járt a könyv-forgalom, hogy a különben nem 
közönséges tehetségek is egyedül a kiilönféle munkák összegyűjtö
getésével foglalko:.~tak; és Trogus, Jnstinus, Valerius Maximus, Eu
tropius, Photius söt maga az idősebb Plinius is ezáltal halhatatlaniták 
nevöket. De ha egyedül a tisztán anyagi élvezetcket veszszük is te
kintetbe, ma a legszerényebb magánzó is előnyben áll e téren az 
ó-kor bármellyik kiváltt;ágos osztálya felett; a bálok és szinházak 
csekély pénzért minaenki előtt nyitva állanak, nem is emlitve, hogy 
az ember rnost nem alamizsnaképE\n1 mint az athenei polgárok, de 
saját fáradozásai által becsületes uton jut ahhoz; ezenkivül czélsze
rübben ruházkodunk, puhább ágyakon alszunk, nagyobb kényelem
me! s gyorsabban utazunk, könnyebben tanulunk 8 használhatjuk fel 
a jelesebb férfiak haladásait, kik szellemi termékeiket a közön8ég 
rendelkezésére bocsátj;l,k. 

V égiil mi a régiek valamenny i müvészetét bírjuk, és pedig ki
mondhatatlan javításokkal s azon eléggé nem becsülbetű elönyuyel, 
hogy azok ma mindenki által hasznosithatók. Akkor a müvészek 
csak kevesek, most a tömeg részére dolgoznak i az ó-korban csak 
néhányan, UH>st ezrek élvezik a polgári jogokat; a szegény felemelt 
fővel mehet a gazdag mellett, kérdőre vonhatja a nagyokat s bátran 
oda ülhet az élet teritett agzfalához, mcllynél minden nap számosabb 
csoportra talál. 

De ha elmondhatjuk is magunkról, hogy az ész gyakorlati al
kalmazásában folebb állunk a régieknél, épen nem állithatjuk ezt a 
képzelet terrnekeit illetöleg. A ki Milo Venusát, a Niabek csoporto
zatát, Sophocles O e d i p u 8 királyát, Aeschylos arestesi trilogiaját s 
Virgil G e o r g i c á i t szem l éli, kénytelen bevallani, hogy azokat 
utólél"Di képesek nem valánk. A nyelv hangzatossága, a bájos ter
mészet látványa, a szinházakban és fiirdökben ameztelen szépségek 
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folytonos szemlélése, a tagokat el nem éktelenítő ruházat, a müvé
szeknek a bölcsészekkel való örökös érintkezésök, a tisztán érzéki 
vallás, a városok szépitésének és a hősök halhatatlanitásának szük
ségessége felette m::~gas polezra emelék Hellasban a müvészetet 1). 

Ehhez járul még, hogy a görögök a multuól nem birtak remek pél
dányképeket, mig mi ujkoriak utánzásra fecséreljük az idiit, melly
ben a lángelme tökéletes erejében van, és csak akkor térünk vissza 
a természethez, midön már a lángelme letünt j nálunk a lángelme és 
ízlés egyik a másik után jő, mig a görögöknél azok egyidejüteg lé
teztek; és azon körülmény, hogy mi mindig vissza akarunk menni, 
feltartóztat bennünket azon az uton, mellyen ha nem is tökéleteseb
bek, legalább eredetiebbek lehettünk volna. Egyébiránt a szép mü
vészeteket társadalmi állásunk és szakásaink szempontjából kell 
megitélnünk j és valamint bennünket nem lenne képes az övéitől 

csodált chinai nő elbájolni, ugy ha előitéletein kb öl kivetkeznénk, az 
előbbi időszakok müdarabjai alkalmasint kevésbbé tökéleteseknek 
tünnének fel előttünk. 

Figyelemre méltó dolog, hogy az ujkoriak leginkább a müvé
szet azon ágában tünnek ki, me \ly ben a régiek nem hagyának hátra 
remekmüveket t. i. a festészet terén. Ebben mi felüimuljuk öket, és 
pedig nemcsak az erkölcsi kifejezést de a technikai részt illetőleg is. 
Alig tudjuk elképzelni, hogyan lehetett a háttér, perspectiv és rövidi
tések nélküli festményeket olly magasztalásokban részesiteni s a mü
vésznek érdemül felróni, hogy az arczkép szemeit bármelly oldalról 
tekintve a nézöre látszott függeszteni, vagy hogy festett szölöjét a 
madarak megceipkedték. A fali festmények vagy a mozaikok, mely
lyek a Vesuv által eltemetett két városban fedeztettek fel, a régiség 
bálványozói által ugy tüntetnek föl, mintha a tizenhatodik század mÜ· 
veivel bátran kiállanák a versenyt, azonban a mi véleményünk sze
rint felette távol állanak azoktól. 

A zenészet ie gyermekkorban maradt a régieknél, kivévén 
hogy az énekkarok hatalmát ök is ismerték j de más részről nem a 
hangzatot (accord) 2) j továbbá nem valának vonó J-angszereik; és 
teltévén, hogy az Orpheus és Amphion által müvelt csodák nem 
puszta mesék volnának is, mi a tambourin és népdalokkal szintén 
nagyszerü hatást vagyunk képesek előidézni. 

1) "Az Isten nem alt~trván a görögöket az igazságban részeltetni, a költé. 
szetet adé. nekik." Joubert. 

") Legujabban J. F. Dannely a London Ecnyclopaedia XXlX-ik részéLen 11zl 
állítja, hogy a görögök ismerték legyen az összhu.ngzatot (harmonia). 
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A márvány, elefántcsont és érczből összeillesztett s drágaköböl 
készült szemekkel ellátott szobrok egészen elütnek attól , amit mi 
szépnek nevezünk. Kétségkivüli dolog, hogy a régiek olly szobor
müveket hagyának hátt·a, mellyeket a legszigorubb itész is habozás 
nélkül kénytelen csodálni ; dc ki fogja megoldani ama talányt, hogy 
miért és mikor születik a nagy müvész? Ha Apollo és Venus Athen 
fénykorában hozattak létre, az utólérhetlen Laocoon annak hanyatló 
korszakában alkottatott, valamint a tiszta izlésü Canova is a czikor
nyás időszakban tünt fel. Sokan vannak, kik az ujkori müvek né
mellyikét eléje teszik a régieknek 1), a még többen, kik ujkori után
zásokat régi mükincsek gyanánt csodálnak 2); miudazáltal ismétel
nem kell, hogy mindakét kornak megvagyon a maga szépsége, és a 
régieknek nincs Mózesök vagy Rezzonico pápájok 1 valamint sem 
Macbeththel, scm moralistáink és regényíróink taglaló módszerével 
nem birtak; ismételnera kell~ hogy egyáltalában nem tudjuk, miért 
nem támadt közöttünk egy Praxiteles, noha a régiek minden segéd
eszközei, sőt ezeken kivül szabályaik és példányképeik is rendelke
zésünkre állanak. Igaz ugyan, hogy ha támadna is egy Praxiteles 
nálunk, mi nem ismernök el öt ollyannak, mert mi, kik a régiséget 
annyira bál ványozzuk, csakis azt ajándékozzuk meg a legnagyobb 
müvész cziruével, ki utánoz, és azt követeljük, hogy csak az lehessen 
első, ki egyelőre a második helylyel is beéri. Egyedül ez az oka, 
hogy megvetéssei szemiéijük a középkori székesegyházak eredetisé
gét és a renaissance styl szabad átmenetét, folytonosan a Parthenon 
és Rotunda modoraihoz akarván azokat visszavezetní; csak ez az 

1) ~lichelangelo Dá v id-járól Vasari azt mondja, hogy "mindeu ujkori és 
régi, görög vagy latin Hzohrokat felüimul ;" Bottari pedig, hogy • sokital tulha
ladta a görög<iket, kiknek szohraik, ha azok eletnagyságon felüliek; nem olly 
tökéletesek." Ezen itéleteket nem azért hoztam fel mintba tökéletesen egy érte
lemben volnék azokkal, valamint Voltaire amaz ll.llitását sem tudnám magamévá 
tenni, hogy az angol parlamentben rögtönzött beszédek a régiek nlinden mester
séges ékesszólll.s:It feliilmulják. 

2) Winekelmann A müvészete" történelme czimü munkájában többeltet idéz; 

de ö itten maga is herculanumi szobormilvek gyanánt i1ja le azol1at, mellyek 
egyenesen avégből készíttettek, hogy áltulok tévutr11. vezettessék. Egy Jupitert. 
és Gauymedest, mellyet Mengs készite, ii s kivüle mindenki régi mü gyanánt 
csodált. A Michelangelo Amor-járól szóló adoma eléggé ismeretes; és Gianbo
lognanR.k hll.ny müve tartatik görög münek ! Viszont sokan, s köztök Mengs is, 
azt á!litjll.k, hogy a birtokunkban lévő régi szobrok valamennyien m!solatok len
nének. Lásd ennek felette gyenge feleleteit Falcouethez, ki vakmerően ostromolta 

a régi szobrászok érdemeit. 



oka, hogy épitész einket oda kényszeritjük, miként ezek lwlrni csaló
dásokkal és csonkításokkal a római és görög homlokzatokat a külön
ben egészen más czélokra szolgálandó épültteken és lakházakon ösz
szeegyeztetni igyekezzenek; ahelyett hogy a lángelmét ösztönöznök, 
arra késztetvén öt, miként ujat alkosson s emelkedjék felül ama zlir
zavarokon, mellyeket a miivészet ÖBszhangzásba hozni nem meré
szelt t). 

Nem kétségeskedünk bevallani, hogy a szépmüvészetek, mint 
az erkölcsi és társadalmi lét kifejezése, kiválólag az egyörltetü és ál
landó társadalmi állapottal illenek össze, ennek tökéletes és bevégzett 
jellege sokkal világosabban s határozottabban lévén ábrázolható. Igy 
állott a dolog a régieknél, mig nálunk a társadalom szerzödéseken 
alapulván, maradandó vonásokkal nem bir. Azon tény tehát, hogy 
mi a szépmüvészetek terén a régieknél hátrább állunk, nem az nesthe
tikai tehetségek megfogyatkozásáról de arról tanuskodik, hogy ezek 
mostan olly közvetlen és erőteljes ingerre, sem pedig olly kedvező 
körülményekre nem találnak, mint a polytheismusban. Egyébiránt 
ki merné azt mondani, hogy épen a legelőbbre haladt nemzeteknek 
vagynak legjelesebb müvészeik ? 

Az irodalomban, melly akkor csak a kevés számu választottak 
számára ápoltatott s nem met~ten;égnek dc müvészetnek tartatott, 
szintén minden szabályozva és a szokás által behozott törvények sze
rint vala rendezve, megjegyezvén, hogy abban az irálynak épen olly 
fontosság tulajdonittatott, mint az eszméknek. Ma is vannak néhá
nyan, kik ezen keresett élvezet után sovárognak, azért akkor is, mi
dőn a classikusok elhányták virágaikat s odaadták minden gyümöl
csüket, jól esik nekik azok árnyékában ülni; s hamindjárt szépség
nél egyéb nem is található azokban, az ember szeret beléjök behatni, 
épen ugy mint a fényözön be, hol semmit sem képes megkülönböztetni, 
de világosság és vidámság által árasztatik el. 

Annyi bizonyos, hogy az ember határozott szabályokhoz lévén 
kénytelen alkalmazkodni, s csakis egy kis kör itélvén felette, észre
vétlenül félre lép a helyes ösvényről, és alkalmasint innét van, hogy 
a elasaikai irodalom arany kora olly hirtelen hanyatlott, anélkül hogy 
képes lett volna többé felemelkedni. 

Közöttünk is létezik egy aristokratikus irodalom, melly tehe-

1) A legigazságtahmabb dolognak tartom azon összehasonlitást, mellyet az 
emberek a Belveder udvarábau a régiek és Can o va Perseusa kijz(jtt tesznek. Ha
sonlitRátok ös,ze mindegyik eredetiségét. 
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tetlen mint minden, m1 a nóptöl külön válik. U:>ak kevesek által 
ápoltatik ez s bizonyos elméle:tek, oskolák és hirlapok által emelke
désében gátaitatva rhetorikai szólamaival mindenkit a régiek tétlen 
bámulására vagy szolgai utánzására igyekszik birni. Meg lévén fosztva 
ama legszebb dicsőségtiíl, hogy inkább a szivekben mint a könyvtá
rakban éljen, hasonló az aeol hárfához, melly ad ugyan egyes szép 
hangokat de nem egész dallamokat. Ma az irodalom nem a kirá· 
Iyi udvarokért de a népért lHczik, és azért kerüli a rejtélyes, éles 
belátást igénylő és határozatlan é1·telmü kifejezéseket és ehelyett vilá
gosan és szinezve ir. Ma az irodalom, mint minden egyéb, egy küzdelem, 
mellyben a körvonalazott alak megsemmisül az eriiszakos lökések és 
a szeszély rohamai alatt; a szerző tekintélyében vetett rendithetlen 
hit megingattatik a végtelenig menö véleménykülönbségek által; a 
polemia elöli a müvészetet s az olvasók füleit hizelgő szavakkal esik
landoztatni többé nem szükséges. Azért ma a müvészet nem magá
ért a müvészetért tanulmányoztatik, ugyanis mindinkább ritkább le
szen ez az irályban1 annyira hogy kivételt képeznek azok, kik fő 

gondjokat az alakra és előadási modorra fordítják, miután a világ 
csakis dicséri, de egy:>zersmind kerüli azokat. És miért csodállwz
nánk ezen? Az irodalom és szépmüvészetel{ nem csupán a társada-
lom épületének diszitményei többé, mint egykor azokat Raynal ne· 
vezé; az irodalmi köztársaság annyi tagot foglal magában, ahányan 
olvasni tudnak, azaz jóformán az egész emberiséget; a müvészet ha· 
sonló a szinházhoz, melly, minél jobban szaporodik közönsége, annál 
egyszerübb igyekszik lenni ; a nép saját fesztclt!nségét, gondolatait, 
alakját, nyelvét akarja abban feltalálni s a nagy igazságokat minden 
ékcsségtöl mcnten hallani. A szükkörü, ismételt és mély olvasmá· 
nyokat künnyüek es Bokfélék válták fel ; még a nem tanult egyének 
is olvasással foglalkoznak majd szórakozásból majd pedig szükség· 
böl s nem lévén képesek a magas röptü dolgokat felfogni, érthető szép· 
ségek után sovárognak; szeretik az ujat, melly az élet egyhangusá· 
gában változatosságot idéz elö; a gyors fejlödé~t, melly a részletek 
tökéletességéért az olva,;ót kárpótolja; a könnyüt, melly azonnal ki
elégíti a mindinkább növekedő tudvágyat. 

A régiek biztak az állandóságban, és arra számítottak, hogy 
müveik olvastaini fognak, mig a capitolium áll; mi ellenkezőleg azon 
hitben vagyunk, hogy könyvcink az ujabb ig:J.zságok általrövid idön 
háttérbe fognak szorittatni. A gondos és szorgalrnas kidolgozás, a 
készen lévö munkának kilencz éven át az íróasztalban való tartása, 
hiu dolog lenne ma, midön a dicsöségek olly gyorsan váltakoznak, 

XV. 3 
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hogy az ember nem hiszen többé azokban, mcllyek az idö által tul
szárnyaltattak; ma, midön a jelen pillanat érdeke holnap már ele
nyészik; ma, midön az eszmék olly sebességgel lizik egymást, hogy 
nevetségessé tenné magát, ki tíz év elötti gondolataival merne előál
lani! Ezen tiz év alatt ugyanis feltünhetik egy 1774, melly a ter
mészet- és vegytant ujjáteremté, vagy egy 1789, melly a politikát, 
hogy ne mondjam a morált, egészen átalakitá. 

A röstek természetesen visszaélnek evvel, s az eszme-bőséget 

vévén fel ürligyül, tökéletesen elhanyagolják az alakot, nem tudván, 
hogy e kettő a legszorosabb összeköttetésben lévén egymással, a ki
fejezés finomsága erőt és világosságot kölesönöz a gondolatnak ; a 
hasznosnak föláldozzák a szépet, miként a franczia forradalom is a 
Tuileriákat burgonya-földdé változtatá át. De ha azokat veszszük 
szemügyre, kik kellő figyelmct forditottak a külcsinra is, ameily a 
classikus miiveknek a veszendő irodalmi munkák között öröklétet 
biztosit, azt tapas?.taljuk, hogy a régiek inkább festészck, az ujkoriak 
inkább irók, ha t, i. az ala!( és szinezés müvészctét megkülönböztet
jük az irályétöl; melly a gondolatot rendrzi és kifejezi; a tehetségek 
külscjét azok bensejétiil; a látszatos világosságot a belső érzelmek 
nyilvánításátóL 

Ezen· szemközt-állítás résziinkre döntendi el az ügyet, mihelyt 
a tudományokra térünk át. Mert jóllehet a nehezebb rész azaz az 
alapok megvetése a régiek érdeme, ök azonban ezeket inkább töre
dékekben mintsem összeillesztett egészben hagyták át mi ránk, mint 
egy alapjaiul a jövő halanásoknak j mi pedig uj tudományokat te
remtettünk ; azokat, mcllyeket gyermekkorunkban vevénk át, óri
ásokká fejlesztettük, s egyáltalában mindegyiket ujjá alkottuk. A 
tudományok kezdeténél bizonyos véletlenre, végzet- vagy vai·ázs
szerü dologra bukkant az ember, s igy nem lévén képes eredetöket 
megfejteni, sokan egy ös kinyilatkoztatásból sz~í.rmaztatták azokat ; 
mások pedig, kik a hittől fáztak, egy iískori nép kigondolásával akar
tak magukon segíteni, a melly elveszett volna ugyan, de némelly 
ismereteik töredékei megmentettek a későbbi kor számára. Ezen 
elemekkel kezdék a régiek az építkezést, de valódi kisérleteket nem 
tettek j észlelték a te1·mészeti tüneményeket, anélkül hogy iparkod
tak volna azokat egyenként ujból eléállitani, ekként okaikat és lé
nyegüket kipuhatolnnd6k j kíváncsiak voltak, de tudományos szel
lemmel nem birtak; voltak ismereteik, de nem valódi tudományaik. 

A gyógytudományt, melly annyi mást magában foglal, a régiek 
uagyobb mérvben nem tökéletesitheték, amennyiben csak a beteg-



~c'gek általli.no~ és kiilsö lcfoly:ísát ÍHmerték, anélkül hogy összefüg· 
gésbe birták volna hozni azokat a szervekkel, mellyek alkatát, rnü
ködéseit és egyrn-is iránti viflzonyait nom ismerték. A világ-egye· 
tem mindegyik tüneménye, a gyógyszer-adagtól kezdve fel az üstö
köfl pályájáig, számtani vizsgálódások tárgya. Már pedig tudjuk, 
milly gyengék valának e téren a régiek, kik a közönséges számtant 
csak felületesen, a bP.tiiszámtant pedig, a természet titkainak eme 
leghatalmasabb mérónját, teljességgel nem ismerték. 

Az érzés birodalma megmérhetlen kiterjedest nyert, mióta a 
hévmérövel a meleg fokait pontosan kiszámítani, a légmérő által a 
hegyek magasságát, az ingával a földteke behorpadását s a mérleg 
által a csodás v~gytani összetételeket megmérni illetőleg kifiirkészni 
képeRek vagyunk ; a hajós a körhatod segélyével bizonyos szögöket 
meghatározván, tudja, minö távol áll a sarktól j a csillagász az is
métli) körök által kisz:ímitja, mikor s mellyik országban tünik fel va
lamelly égi tünemény. És ott is, hol a müszerek segélyével nem 
képes a tökéletességd elérni, l•iszárnitja Jpgalább a lehető tévedések 
határait. 

S már· most is, mid(in még csak az észleletek ösvényén hala
dunk, megsemmisitök a tudományok egy ágát, azaz a titkos tudomá
nyokat, mellyek a valódiakkal nlindig verRenyeztek. Ott, hol meg· 
fejthetlen okozatokat látunk, tisztelettel meghajlunk az ismeretlen 
okok előtt, anélkül azonban hogy ama véleményt táplálnók, miként 
azok a természet erejét meghaladják j lelkiismeretes pontossággal 
iisszegyüjtjük a tényeket, várván, hogy a véletlennek vagy egy láng
elmének sikeriiiend majdan azok összefiiggését kifiirkészni s az egé
!'Zet megfejteni. 

Azon szellemek, mellyek kiválólag csak P-gyes részek vizsgála
tára szoritkozhatnak, világosabban látnak, mint azok, mellyek min
dent ugyan, de csak homalyosan szemlélnek. Illyenek valának a 
régiek; részünkre azonban a mindent azétbontó s elgyengitö bölcse
leti elemzés s az elvetemült és a kétes tudatlanság örvényébe döntő 
összekötés (synthesis) közepet t feltámadt a valódi metaphysikai szel
lem, a viszonyok és összhangzatok nemtője, melly kiilönféle találmá
nyokra vezet. Innét ama nagymérvü hóditás az ész és igazság te
rén, s ha az 6-kor tett, anélkül hogy kutatásokba ereszkedett volna, 
az ujkor miuden felett okoskodik, s nála az elmélet a gyakorlattal 
karöltve jár. Az ujkori tudományok és irodalom másik jellemvo
nása az , hogy ezek a régiektől eitérve nem tartják lealázónak a 
gyakorlati alkalmaz:'t:;okkal, az anyagi érdekekkel, pénzzel, terme-

. 3* 
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léssei s fogyasztással foglalkozni. Elég sokáig szoritkozott a böl
cselel a gondolkozásra, ideje volt, hogy egyszer érezzen, szeressen 
s tegyen is, amire el is határozta magát, midön a mennyböl e szavak 
hangzottak le: "Menjetek és tanitsátok az egész világot. u Csak 
miután a kiváltságos tudomány gőgje megWretett, az akademiát és 
templomot környező felleg széloszlott s a pogány papok kezeiből a 
szellemi kincsek titkai kiragadtattak volna, lett az emberiség közös 
tulajdonává a tudomány, s az ész szüleményei csakis ekkor vitettek 
át a gyakorlat terére; s mig az ujkor a sajtó, az emberi müvek emez 
ürökitője által segitve fennen lobogtatja a haladás zászlóját, másik 
kezébe fegyvert fog, a polgárosodást az uj barbárok támadásai elle
nében megvédendő. 

És különösen ma léptek összeköttetésbe a tudósok az ipar
világgnJ. A franczia forradalomban a kormány minden ujabb intéz
mények nemkülönben a salétrom, lőpor és kenyér készitése felett 
kikérte a tudósok véleményét i Lagrange-t a vetágyuk elméletének 
Idd olgozására szólitá fel, s az egyiptomi hadsereg me ll é egy tudósok
bó l álló bizottságot nevezett. A természettudfis srgitségére van a 
földmüvesnek ; a füvészet festékanyagot szolgáltat a festő mühelyek 
számára, a vegyész pedig egyszerüsiti a festékkészitést; a g~pek és 
technikai müveletek azok czélszerüségének mrgvizsgálása és töké
letesi tése végett a tudósok itélete alá bocsáttatnalc A gyakorlat te
rére átvitt tudomány uj gyönyöröket teremtett az ember részére, 
vagy enyhité a földi élet szenvedéseit; magok az elkerülhetetlenek
nek látszó igaztalans:igok is elenyésztek felfedezései előtt, igy pl. a 
répa-czukor megszünteti a négerekkel való kereskedés legfőbb ru
góját, a gőz pedig a gályarabságot s a kényszermunkát. 

Nem habozunk tehát jelen elmélkedésünk végén ismételni azt, 
mit annak elején kimondánk, hogy t_ i. az aranykor nem a multban 
keresendő, de a jövőben remélendő; hogy mig a régieket szünet nél
kül gyötré a gondolat, miként a világ öregszik és sülyed, minket Yi
gasztal a hit, bogy az a tökéletesedés utján halad, s e messze eső de 
egyszersmind növekedő reményünkben mindent elkövetünk annak 
valósitására, egyaránt távol tartván magunkat a biztosság érzetétő!, 
melly eláltat, s a félelemtől, melly elcsüggeszt. Ezért vala szüksé
ges a mult időkből kölcsönöznünk ama világosságot, ameily nélkül 
a szellem a iövő ke1·esésében a helyes ösvényről letéved i igazságos 
vala tiszlelettel viseltetnünk a régiek ir~nt, kik a jövő ottöröiként 
szerepeitek; és felette kislelkü az, ki azon véleményben él, hogy 
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öket megítélni annyi mint becsmérelni j s azt állitani rólok, hogy az 
ujkor által tulszárnyaltattak, annyi mint érdemeiket félreismemi. 

Mig a világ nagyokból és kicsiuyekböl, gazdagokból és szegé
nyekböl, tudósokból és tudatlanol(ból állott, a történelem csakis az 
elsökre fordítá 6gyelmét, ezek által vakittatván el, vagy szemei nem 
lévén képesek mindnyájokat áttekinteni. Megváltozván az állapo
tok, nem a kisebbség boldogságának szemlélésében találja gyönyö 
rét, de tö~ekvéseit az egé~:~z emberi nem jólétének emelésére irá
nyozza. Es igy kortársává leszen a különbözö időknek, egy lévén 
a szercplö t. i. az embe1· s egy a szinpad azaz a világ, mig a körül
mények folytonosan változnak j s midön a régi idők mozgalmait a 
jelenkoriakkal összchasonlitja, összeköti az érdekest a tanulságossal. 
Ugyanazé1't mi az ó-kor történelmében nem annyira a háboruk és 
hódítások mint inkább a rabszolgák és szabadok, a plebejus· és pa· 
trieiusok közötti küzdelmek vázolásával foglalkozánk j mellyek az
után a középkorban a tulajdonos és szolga, ma pedig a tőkepénzes és 
proletarius, s a gyáros és munkás között ujból felelevenednek. 

A Tarquiniusok idejében a negyvenha1·madik egyenközü körön 
tul nem valának városok j Constantin alatt már a negyvenkilencze 
dikig és a Nilus e~:~éséig vitettek clö azok, s mig a római sasok egy· 
részről az ázsiai királynők köpenyeit szaggaták, másrészről Némct
ország erdeit irtogaták, a polgárosodás számára utat törendök. 

Az ók<•rban csak néptömegek s községek valának, s a nemzeli
ség eszméjét csupán Róma fogla fel, melly egyesíteni, összeolvasz
tani és rendezni törekedett. Láttuk, miként igyekezett ez a kölcsö
nös ellenszenv és barczias szellem által lelkesitett s épen ezért a 
polgárosodástól idegenkedő kisebb népeket hatalma alatt egyesiteni 
és ekként egy birodalmat alapítani, mire ez ideig még példa nem lé
tezett. Ennek rendezésére azonban csak kisérleteket tehete, s való 
ban törvénykönyve egy illyes nagyszerü kisérlet, mellynek sikerül
tét a vallásegység hiánya meggátolá. A keresztény~ég behozatala 
által e bajon segítve lévén, a polgárosodás, melly eliíbb karddal vagy 
törvénykönyvvel kezében indult ki a világ meghódítására, most az 
evangeliommal s a kereszt jelével felfegyverkezve igyeketett e czél
ját valósítani. 

És evvel átléptünk a középkorba. Nem értene, vagy nem akarna 
bennünket érteni, ki azon véleményt táplátná, hogy mi azt magasz
talni akarjuk, vagy épen vi~szaóhajtjuk. Ugyanazon intézmények 
nem felelnek meg minden kor kívánalmainak, és ezek változtáva) a 
legjobbak a legroszabbakl{á válhatnak, épcu ugy miként a turmalin 



sarkisága ~polaritat) hevítés által megfordittatik. Nekünk egyedül az 
feküdt szivünkön, hogy azok, kik ugy gondolkoznak mint Voltaire, 
akkor, midön ez is másként véleke dnék, szünjenek meg megvetése
ikkel és gunyjaikkal üldözni ama kort, melly hasonló az uj világ érin
tetlen földjéhez, hol a megbecsülhetetlen kenyérfával egyiitt megterem 
az upas mérges fa is , mellynek már puszta á.rnyéla~ ÍR Lalálhozó. 
Igenis ugy akartuk azt tekinteni, mint jelentékeny haladá.t!Ok korsza
kát s megvédeui azok ellenében, kik az önkénynél is roszabb anar
chicus idök gyanánt ohajtják azt feltiintetni, noha a társadalmi rendet 
minden becsületes ember eléje teszi a törvényesnek i tanulmányozni 
akartuk az őszinte és épen ezért nemes indokokból származott meg
gyözödéseket, mellyek ha talán vétkesek is, de legalább aljasak nem 
valának. A nagyszámu et·öszakoskodásokról má81 vigasztalást nyujtó 
tény felé kelle forditanunk tekintetünket, mindazáltal épen nem ta
gadtuk el azt, mit mások felhoztak, csak felemlítettük azt, mit mások 
elhallgattak i épen ugy miként az élet bajait s az ember gonoszságait 
szemlélö keresztény, vigaszt kcresendi5, a könyükkel áztatott földről 

az ég felé emeli tekintetét. 
A középkor kiváló tényét a kereszténység foganatosítása s azon 

törekvés képezte, hogy annak eredményeit minden akadályon keresz
tül k.iterjeszsze, s isteni hivatását betöltve, sikerült neki az egyetemes 
morált politikailag megállapitani és a Róma által megkisérlett de el 
nem ért egyesülést létrehozni, és pedig nemcsak a nemzetiség de az 
emberiség alakjában. Megmutattuk, miként igyekezett a keresztény
ség a társadalmat mflgjavitani, nem annyira intézményeinek megvál
toztatása, mint inkább az által, hogy az egyéneket az önmegtagadás, 
vezeklés és áldozato:t segélyével tökéletesiteni törekedett. A melegen 
ajánlott alázatosság gyógyszere lett a világszerte uralkodó kevély!:!ég
nek; azon parancsolat, hogy másokat ugy szeressünk, mint minmagun
kat, egyrészt teljességgel nem ellenkezett a személyes ösztönnel, más
részt pedig vezetője és mértéke lett a társadalminak. A vad hazafiu
ságat nagyban mérsékelte az egyetemes testvériség érzete i a nyomo 
ron amaz erkölcsi kötelesség által lön segítve, melynél fogva va';,'yona 
egy részét mindenki a szükölködők javára felajánlani tartozott. A ke
reszténység midön a családban az atyai tekintélyt szentesité, mcgszi
lárditá azt, de mindazáltal nem bizta az atya önkényére a csecsemők 
életét; a nőt felemelte, de nem természete korlátain tul, söt inkább 
kizárta öt a papságból 1), hanem a két nem közötti eltörölheMlen kü-

1
) .Mulie1·es in ect:lesiis lac~ant." l-a ari. Cor. "· XIV. 
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lönbségeket elismt:rve, a nö hivatását a házi élet keretébe szoritá i itt 
teljes szabadságot biztositott számára, fét:je boldogsága és becsülése 
részesévé tevé, s a tisztasággal párosult anyaiság példányképe gyanánt 
állitá fel öt i a házasság feloldhatlansága által meggátolá, hogy az ~Jet 
örökös zivatarokban és kisérletekben folyna le, és a testi vágyalt meg
fékezése által megtanítá az embert, miként viselje magát ahratá.tól 
független helyzeteiben s hogyan nyomja el tulsulyra vergődő érzéki
ségét. 

Hogy azonban a kereszténység erkölcsi hatása nem egyedül an
nak tanaiból, de egyszersmind intézményeiből származott legyen, mu
tatja azon csekély eredmény, mellyet azok akár a bizantiaknál, akár 
az islamban létesítettek, melly utóbbi tulajdonképen a kereszténység 
elfajult felekezetének tekinthető. A kereszténység behozatala követ
keztében a tulsuly a politikából a morál terére ment át, azt eszközöl· 
vén az, hogy az egyéni és változó szükségck alárendeltetnének az 
egyetemcs és állandó szükségeknek i s miután az emberi élet elemi 
feltételei között különbséget tett, aszerint amint ezek vagy a társada
lom minden osztályával közösek, vagy csupán az egyéni helyzetek 
sajátjai valának, a szellemi hatalom oda törekedett, hogy az elsöket 
ugy az egyéni életben mint a társadalomban tiszteletben tartassa. 

A régi államok mindegyikének alapját a hóditás képezte. A 
középkorban mielőtt még nemzetek léteztek volna, a népek a püspö
kök s ezek ismét a pápa körül csoportosultak, s innét származott amaz 
egyetemesség, mellyet scm a földi határok, sem a népek személyisége 
nem korlátoztak, Ekként az ember nem volt többé testtel lélekkel 
hazá.jáé, t> a törvényhozó scm hálózá öt egészen körül végzéseivel, 
mert ezeknél fensőbbnek ismerte el az erkölcsi törvényt, melly egé
szen más mint positi v alapokon nyugodott i azután pedig a hit és is
teni tisztelet terén létre jött függetlenségMI a lelkiismereti szabadság 
t>zármazott. A szellemi és világi hatalom illyetén megkülönböztetése 
azt eszközlé, hogy nem csupán kis nemzetek, de az egész emberiség, 
nem erőszakosan, de jó szántából testvérileg átölelbeté egymást; az 
uj Róma minden nemzetnek egyaránt \örvényeket oszta s India és 
Amerika megtérítésére hittéritöket külde, ami a régi Rómára nézve 
óriási álom leendett. Egyedül szellemi és erkölcsi érdemére alapítva 

' melly nem veszi igénybe a kard hatalmát, s szabad választást engedve 
mindenkinek, ki arra méltó lenne, az egyház bizonyos fensőbbaégi 

érzetet sajátitott el ama kor durva s harczias formái felett, és hatása 
még foganatosabb lett a pagság hivatás!lzerü neveltetése s a szerzete
sek intézményei által, kik, nem ugy mint a világi papság, n. nemzeties 
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hajlamoktól tökéletesen mentek valának. A papi nőtlenség meghozá 
a nagyszerü küldetés sikeréhez megkivántató polgári és szellemi füg
getlenséget s gátot vete a kor azon általános hajlandó8ágának, mclly
nél fogva a birtokok és hivatalok a családok örökségeivé tétetni ezé
laztattak j megakadályozá, hogy a papság bizonyos osztály vagy csa
ládok kezében maradjon, amint az nemcsak a legrégibb thcocratiák
ban, de részben a görögök és rómaiaknál is megtörtént. A veszélyt, 
rnelly a theocraticus kormányok alatt elharapózott, hol t. i. az egyéni 
ihletések tulsulyra vergődtek, megszünteté a?. egyház csalhatatlansá· 
gának isteni intézménye j az egy nyelv használata pedig, mig egy
részről a központosítást s az eszmék közlését felette megkönnyítette, 
másrészről hosszu időre biztositotta ezen épületet a kritika romboló 
hatalma ellenében. 

Szerencsétlenségre, hogy a szellemi tekintély a nyers erő eme 
korában magát ftiggetlenithesse, s hogy a pápa ne sülyedjen azon ki
rály káplánjává, kinek területén lakik, szükséges vala a lelki hatal
mat világi fejedelemséggel párosítani. Ekként kivételes állas jutott e 
kis államnak, melly előnyére volt ugyan Olaszország szellemi de nem 
politikai és nemzeti fejlődésének, miután a pápák sem az egész félszi
gctet jogaruk alá nem hajthaták, sem pedig egy hatalmas szornszédot 
nem türhetének. De a világ többi rés?.ét érdeklőleg ki tagadhatná a 
középkor által behozott rend áldásos hatályosságát? A papságtól el
vál hatlan s az egyház íntézményeinek ös alapját képező nevelés min
den osztályra kiterjesztetett, kötelezövé tétetvén a vallásos oktatás· 
Igy az ember természetét s az emberiség történeimét illctöleg 1 józan 
eszmék hozattak forgalo~ba j továbbá az egyház az emberi tények és 
vélemények megitélésére szabályokat állitott fel; a társadalmi kérdé
sek megvitatását előmozdította, és szabad tért nyitott a metaphysikai 
bölcseletnek, hamindjárt ollykor kénytelen vala is az egyes kihágások 
cllenében rendreutasitólag fellépni j és a két hatalom között kifejlő
dött auriódás oda vezete az embert, hogy a polgári rend alapjairól el
mélkedjék. De rniután rnínden erő az egyetemes felebaráti szeretet 
felé irányult., az ész Í8 alá lőn rendelve a rnorálnak, s igy kicsapongá
sainak ezerencsésen eleje vétetett. A papság tehát hatalmában tartá 
az elméket és sziveltet, s valóban csoda lett volna, ha a szószék-, 
gyóntatószék- és katekizmussal kezéb ~n, ugysziotén a különféle erköl
csi segédeszközökben olly gazJag i:;teni tisztelet mellett a rnüveletlen 
világ felett uralomra nem vergődik. 

A népvándorlá~i és Mditási hajlamot, melly az északi népeket 
századok óta forrongásban tartá, a katholicismus fentartó szelleménél 
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fogva kölcsönös védelemmé változtatá át, egy politikai családdá ol
vasztván a keresztény nemzeteket; és ama nagy hadjáratok, mellyek 
buzditása következtében hozattak létre, az arabok, szászok, mongolok 
és törökök megtámadásai ellen valának irányozva. 

Jóllehet a hatalom Örökössége iránt idegenséggel viseltetett, 
pártolta azt l1 hübériségben, ruert a katonai rendszer egyszerüsitésével 
szükségessé vált a leendő harczosokat külön nevelésben részesíteni, 
ameily akkor csakis házi lehetett; de más részről a területi hatalom 
gyakorlatát nem lehetett v ol na igazgatni, ha a területtel együtt az ér
zelmek és szokások is át nem szállíttatnak a következő nemzedékre, 
s ebben érdekeltség nem költetik az alattvalók iránt, kik között föl
nevekedett. Emellett ama kis területi hatalmak a tartományhoz kö
ték a harczosokat s áthághatlan sorompót képeztek a barbárok elle
nében, s ekként ezek nem támadhatván meg a mások birtokát, saját 
területök müvelésére adták magokat. A katonai képesség egy osz
tálynál lévén összpontositva, a többiek a munkához láthattak 1 s ettől 
kezdve a harczias élet fokonként iparossá változott át, ami a közép
kor ö~szes belső és külső politikájának czélját, a jelen kornak pedig 
jellemvonását képezi. 

Most a kereszténység a rabszolgát paraszttá változtatá át, s egy 
tekintélyt állitott fel a paraszt és ura között; ennélfogva egyáltalában 
nem itélhetjük meg a hűbériség egymással kapcsolatban levő kötele
zettségeit, anélkül, hogy megérten ök, miként egyedül az egyház lehete 
képes a függetlenségi ösztönt s a mások iránti szolgálatkészség érze
tét összeegyeztetni, amelly összeegyeztetés olly annyira emelte az em
beri méltóságot, jóllehet az kezdetben csak kevés családra szoritko
zott, de amellyek a többieknek példányképül szolgálandók, B az álta
lános felszabadítás utját elökészitendök valának. 

A mü koronáját a lovagi intézmény képezte 1 melly rendkivül 
czélszerü volt azon időben, midön semmiféle társadalmi hatalom nem 
erősödött még meg annyira, hogy a belső rendet fentarthatná; ez pó· 
tolá a személyes védelem elégtelenségét, s azáltal, hogy a katonai ne 
velés egyik eszközévé fejlődött ki, a társulási szellem hatalmas emel
tyűjévé leve, annyival is inkább, minthogy az érdemet eléje tette a 
születésnek. 

De a többségröl, melly nem fejedelmekböl és harczosokból áll, 
melly nem ra boi és nem gyilkol, még semmi emlités sem tétetik a 
statistikusok és történetirók által, s csakis következtetés és annak 
meggondolása által jöhetünk rá létezésére, hogy hódítók meghóditot
tak és zsarnokok áldozatok nélkül nem lehetnek. E névtelen tömeg 
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dolgozott, dolgozva birtokot s birtoka által szabadságot szerze magá
nak. A római rabszolgaságból a hűbéri szolgaságba menl!külve, mclly
ben az ember nem az emberé de a földé volt, czéhekbe és községekbe 
szarvezé magát, s innét a kereskedés szárnyain egészen a politikai 
szabadságig emelkedett, utat törve azon idő számára, midön nem ta
láltatnék ember, kinek nem lenne kenyere, és i para hogy azt megsze
rezhesse, s ereje hogy azt biztosíthassa. 

A hódítók foldmüvelöi életre szorittatvá.n, s a rabszolgaság át
alakittatván, a hűbériség, miután feladatát betöltötte volna, megsem
misült. A merev jogtudósok uj jogot kezdének most felállitani az 
egyházi jog ellenében j az ipa1·osok és kereskedők erődöket és sáncza
kat emeltek a lovagok ellen j a község harangja erélyesen megfelelt 
a vár trombitáinak, s a népie~ szárruazásu fegyveres puskájával halá
los sebet ejte az áthatlan pánczélba öltözött harczoson. Most mindeu 
megváltozott; a azétbomlott társadalmi hatalom egyesülni törekedett; 
a személyes függetlenség, melly a középkorban még hiányzott, most 
kivivatott, és épen a ma zsarnokoknak nevezett királyok valának az 
eszközök annak megi!zerzésében, érdekökben állván magoknak köz
vetlen alattvalókat szerezni, s a főurakéi számát csökkenteni, egy
szersmind pedig saját kezökben központosítani a hatalmat, melly eddig 
a fő családoknál szét vala forgácsolva. És ekként a politikai szabad 
ság mellett a polgári és vallási szabadság is érvényre emelkedett. 

A fejedelmi hatalmak, mellyek nem a fegyveren de a jogon ala
pultak, a kérlelhetlen logikai kö~etkeztetések erejénél fogva csakis 
korlátlanok lehettek; s meg kell vallani, hogy épen olly jó volt ez az 
emberiségre, mint a ezeretet által mársékelt atyai hatalom a gyer
mekre nézve: de valamint ennek számára üt a felszabadulás órája, ugy 
a népekre nézve is, s az Isten maga adja erre a jelt. A nemzetek az 
egyház árnyékában nevekedtek föl, de amint lassankint nagykoruakká 
lettek, s a területek ismét egyesittettek, és a társadalmi hatalom meg
szülemlett, a népeknek terhökre vált a gyámság. A politikai hierar
chia egysége mellett a vallásiért is harcz keletkezett, ahonnét azután 
iszonyu ellenségeskedések származtak, mellyek a XVI-ik században 
mindig nagyobb elkeseredettséggel folytattattak, mignem végre azok
ból az egyház tulajdonképeni rendeltetésének fogalma 1 továbbá a 
vallási türelem s a lelki és világi hatalmak határainak szabatos meg
határozása fejlődött ki. 

Illy vívmányok által igényhe véve, a tetterő nem terjeszkedhe
tett ki az ész mezejének müvelésére és szépitésére, s a tudomány be
tölté feladatát, ha a meglevőt fentartania sikerült. De még erre sem 
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tart igényt, s történeimét olly helyekről vagyunk kénytelenek össze
szedegetni, hol azt legkevésbbé sejtenők; egy troubadour éneke el
árulja azt, mit a tudós kimondani nem mer; egy guny vagy czáfolat 
kiegészíti a tant, melly máshol csak futólagosan érintetik. Innét van, 
hogy felette fáradságos és tökéletlen ama kor tanulmányozása, amelly
nek legszembeötlőbb de nem legjelentékenyebb tén_yeit kezdete és 
vége azaz a germánoknak déh·e való betörése s Amerika megszállása 
képezi. 

A középkor védelmi és harczias küldetése most be van végezyc 
mert az északi barbárok már véglegesen megtclepedtek, a déliek többé 
nem félelmesek, s a szarzetes-lovagrendek magok elegendők arra, ami 
előbb Europa e~yesült erejét igénybe vette. A katholici11mUs politikai 
kiildetése is befejeztetett, ténynyé emelvén az egyetemes erkölcsi tör
vényt. De a papi tekintély határai még nem valának észszerü alap•·a 
fektetve ; mig ugyanis a pápák a központosításra törekedtek, a nem 
zetek mindig jobban idegenkedtek attól, annyival inkább akkor, mi
dőn a tetterőnek nem volt többé egy közös czélja. Felbomlott tehát 
a nagyszerü egység, de a lökés wost is a papság tagjai részéről jött, 
ami fényesesen megczáfolja azon állítást, hogy az egyházban a szabad 
vizsgálódás gátolva lenne. 

Megingattatott továbbá a középkor hármas tekintélye is, t. i. a 
társadalmi rendben az egyház, az értelmi világban a scolastikai böl
cselet, s az irodalomban a latin nyelv. A fegyver által felforgatott s 
azután a hit által szabályozott idökre a hatalom által rendezett kor
szak következett; a világ feletti uralom a harczosoktól a papokra, 
ezektől a királyokra s végre a népekre ment át. A történetirónak 
nem szükséges többé magát arra er<íltetnie, hogy saját szokásait elfe
ledje ; a történelem a tudományosság és képzelet országából a valódi 
életbe lépett át, és sokkal jobban érdekel bennünket, mert inkább és 
inkább a miénk. 

Hogy mindig nagyobb szám részesüljön a polgárosodás előnyei
ben, más országok emelkednek ki a homályból és érintkezésbe jönek 
a világgal, ameilytől alszigetelve növekednek fel. A müveltség ha
sonlatosságának alapján egy egyetem es társadalom felállitása czélo~
tatik, s ha találkozunk is néha kegyetlenségek kel, ezek a b a r b á r ok 
ellenében ~övet tetnek el, s mentségökre az illetök azt hozzák fel, hogy 
e barbárok fajunknál alsóbb rendü teremtmények. A kitüntetések, 
kiváltságok és különbségek helyt engednek a társadalmi rendnek, 
rnellynek kifejezése a családban a méltányosság, az államban pedig a 
törvények, öt·ök1isödések1 adó!~, tulajdonjogok és igazságszolgáltatás 
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egyenlősége. Europa fensőbbsége el van döntve, s a világ többi ré
szei azon arányban emelkednek a polgárosodott nemzetek között, 
ameilyben hozzánk közelednek s bennünket utólérni törekednek. 

A harczias érzület elenyészett; s már Machiavelli megjegyzé, 
miként a hadvezérek, kik Rómában mindenhatók, s a középkorban 
olly félelmesek valának, a XV·ik században sokat vesztének fontos 
ságukból j ekkor ugyanis a küzdelem egészen bensövé lett, s csakis a 
haladás és a régi intézményekhez való ragaszkodás, továbbá a szigoru 
és harczias római szellem s a személyes német függetlenség között 
folytattatott, majd ez majd amaz vergödvén tulsúlyra, de végre is 
mindinkább az utóbbi győzedelmeskedvén. Az ész és érzelem, mely
lyek az ember rejtélyes lényét képezik, s ezek gyermekei, a szaretet 
és guny, a rokonszenv és kritika, a rombolás és ujjáépités, ezen egy
mástól elválaszthatlan fogalmak mostan szerepet cseréltek j a dogma
ticos polgárosodás helyét a kétkedő és tapasztalati foglalta el j az em
ber mindenre az elemzést és okoskodást alkalmazá, a müveltség me
netét a vizsgálat és tapasztalat után szabályozván ; az anyaginak és 
kézzelfoghatónak adja az elsőséget, folytonosan a haszon után lesel
kedik, hamindjárt az ellenkezésben állana is a tekintély sőt gyakran 
a becsület fogalmával; a kereskedelmi féltékenység a béke külszine 
alatt örökös harczban tartja a kedélyeket, mindaddig, mignem a nem
zetek kivetköznek azon hitből, hogy az egyik előmenetele a másik 
hátramaradásától feltételeztetik. A közvélemény uj kapcsot képez az 
egyének és nemzetek között s erre, nem pedig, miként a középkar
ban az érzelemre, alapittatik a jelenkor, melly számtalan egymással 
ellenkező, de egytől egyig az észre hivatkozó tanokat állit fel. 

De a nevelés a középkortól eltérőleg egyedül az oktatásra szo
ritkozik, s az iskola ma kizárólag a tanok terjesztésével foglalkozik, 
az erényre való szoktatás 1 a viselet szabályozása, s a jellem képzése 
egészen ki lévén innét küszöbölve. A középkorban több volt a láng
elméjüség és természetesség, s mi annak winden fényes tettét mint a 
fiatal vagy müveletlen szellem korai gyümölcsét, vagy ösztönszerü 
müvét megtapsoljuk, noha az izlés és képzelödés, a simaság és erede
tiség nem jártak ezekben karöltve j nélkülözik azok valamint az er
kölcsi gyöngédség ugy a tökéleteR szépség érzetét is ; nem valának 
képesek természetesen csinosak, tudományosan elmések lenni, sem 
pedig maguknak bizonyos czélt kitüzni s elérése után határozottan 
törekedni. Innét van, hogy a maga iránt is szigoru uj-kor kemény 
kritikát gyakorol a középkor irányában, s ezer jó és szép wellett csak 
egy hibát sem tud neki megbocsátani. 
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Minél inkább közeledünk az uj-korhoz, annál inkább érezzük 
annak szükségét, hogy Europát mint egy összetartozó egészet s egy 
nagy állam- és népszövetséget tekintsük j mert ha egy nemzetet elkü
lönözetteD vennénk szemügyre, azon veszélynek tennők ki magunkat, 
miként a többieket nem értenők meg. Mert jóllehet egyik a másiktól 
meg van különböztetve,'még akkor is, midőn hóditás vagy erő által 
le vagyon igázvn, mindazáltal kölcsönösen azétbonthatlan viszony lé
tezik közöttök. Azután minden korban felülemelkedik egyik-másik, 
s a többieket magával ragadja, s igy történelm e egyetemessé leszen. 
V égre erős kapocsui azoigál a nemzetek között a gyarmati érdek, az 
annyi mozgalom, politikai zavar, szövetség és ellenségeskedés kut
feje. A kihaló költészet helyét a hetü-számtan, a lelkesedését pedig 
a sz:imitás foglalja el j azt, mit a középkorhan az egyház, ma az állam
rendeletek és érdek eszközlik; a vallásos egyleteket világi társulatok
kal, a ezerzeteseket a katonák kal, e kényszeritett nőtlenségben élő 

egyénekkel, a bazilikákat szinházakkal, a szentélyek lámpáit gázlán
gokkal pótoljuk; szigoru fenyítő törvények fékezik az embereket, s 
mig ezek a középkorban függetlenül müködtek, s a kormány által 
nem parancsolt de önkényt gyakorlott becsületesség és erényesség az 
ember nemes indulatáról és nngyságáról tanuskodott, nálunk a rend
örség s a kivégeztetésck pótolják a szcnthelyek menedékjogát s az 
isten ítéleteket. 

Ennek következtében uj népjog jött létre, melly ba előbb a hit 
és igazságra alapítva a vallás nevében szólott, most egészen politikaivá 
leve, és czéljául a hasznosságot, s batáraul a képességet tüzte ki. A 
közbenjárás tiszte a pápákról a fejedelmekre ment át, sa helyett hogy 
mint előbb a királyoknak az egyházi átoktól kelle tartaniok, most 
ágyuikkal ők tarták rettrgésben a népet; a küldetések helyére a di
plomatia lépett, ameily téren a ministcrek és felhatalmazottak szük
ségesekké akarvlin magukat tenni, gyakran ezeszélyeik által idézték 
elé a háborut, vagy pedig a közérdekek közé magán és házi érdekei
ket is bekeverték. De az állam-hatalom mellett a közvélemény is 
erőre vergődött, s nem kevéssé fékezé ez amazt. 

Leghatalmasabb eszköze lett ennek a sajtó, s innét van, hogy a 
kormáayok minden áron kezeikbe akarták azt keríteni. A pártok is 
ezt használták fel eszközül, s küzdelmeik közepett ezrekre menő rend
szerekkel és jövendölésekkel áraszták el a világot, mellyek az elmét 
csak kifárasztják, de ról nem világosítják. A feladványok; mellyeket 
a theologia felállitott a kifejtett, más alakhan és szavakkal ismét fel
elevenittetnek. A forradalmak ritkábbak lesznek, mert nem egyesek 
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fondorkodásai, de a nép által hozatnak léü·c. Azonban a titkos társu
latok is nagy szerepet játszván az állami átalakulásokban, ezek mü
ködései a történetíró által szintén figyelemmel kisérendök. 

Ekként érlellídött meg korunk, ameilyben az anyagi érdekek 
odáig jutottak, hogy az erkölcsi kötelességeket helyettesitenék; a ke
reskedés több háborut akadályoz meg, mint a kabinetek egyetértése; 
egy bank a béke örévé, egy kölcsön a fon·adalmak védgátjává leszen. 
Ma bizonyos tekintetben a kereskedők a polgárosodás uttöröi, s hála 
az iparnak, az emberiség szellemi kincse eme forgatásának, a népek 
élénken érzik a béke szükségét ; a tapasztalás, még inkább mint az 
elméletek, meggyőz bennünket arról, hogy egy nép java nem választ
ható el a többiekétől; amiért is a kereskedelmi nagy érdekek terén 
nem oda törekszünk, hogy magunknak kiváltságokat biztosítsunk, de 
hogy - miként Napoleon - az ellenséget gyorsaság által győzzük 
le. Nem szabad többé az irodalommal ugy játszani, mint a gyermek 
a kaleidoscoppal, mert nem puszta iskolai kérdés már ez, hanem a 
gondolkozó fők és mora.listák törekvése eszméiket az életbe átültetni. 
Már a mult század végén a toll avval kérkedett, hogy ö volna hivatva 
a világot ujjá teremteni, és val6ban a müvészet minden dologról irni 
magánál a tettnél, sőt a gondolatnál is nagyobb hatalommá leve. A 
nyelv, amint a müveltség terjedésével a szavak elégtelenek lesznek a 
főkben fogamzó bizonytalan képek és hatÁrozatlan remények kifeje
zésére, lassankint egészen átalakul. Egyszersmind a szépség mindin
kább hajlékonyabbá váló érzete igazságosabbakká tesz bennünket a 
mult idők iránt, lelkünk elé idézvén a kihalt nemzedékeket, s igy le
hetövé teszi ránk nézve, hogy azok tetteit az ö álláspontjokból ítél
jük meg. 

Ma a tudomány végtelenü) ernelé és tágasbitá a termelési eröt; 
szövetkezett az iparral, a munka fáradalmait enyhítendő, s nem em
bertársainkat; de az elemeket teszi szolgáinkká. Watt és Stepheneon 
a gözzel és vasutakkal mcgsemmisiték a kicsinybeni ipart, s a gyári, 
kereskedelmi és földművelési ipart oda kényszeríték, hogy egymással 
kezet fogva közösen és nagyban vigyék a termelé11t, eladást és szállí
tást. A gépek az összes fogyasztási czikkeket a magok körébe von
ják, s épen ezért az egész emberiségnek lehetövé teszik azok élvezé
sét ; az emberben lappangó vágy a jólét után mindinkább hatalma
sabbá leszen ; mindenki termelni akar, hogy fogyaszthasson; a szegé
nyek a munka által meggazdagodni, a gazdagok abban tökéiket ka
matoztatni ohajtják. Miként a középkorban a kolostorok, ugy ma 
a gyárak uj városokat alkotnak; a részvénytársulatok mig egyrész-



röl a kisebb tökéket összegyüjtik, a nagyobbakat szétforgácsolják; 
a biztositó-társaságok enyhítik a szerencsétlenségek szomoru követ
kezményeit, amennyiben a károkat többek között osztják fel. 

A jelenkor által véghezvitt kiváló tények egyike kétségkivül a 
batalom öszpontositása, mellynél fogva nemcsak hogy meg vagynak 
fosztva a magánosok a háboru-üzenési s törvényhatósági jogok gya
korlatától és a különféle kiváltságoktól, de az oktatásügy, az egyéni 
tények, az isteni tisztelet formái, a javadalmak kezelése, a végren
delet, a gazdagok tökéi az állam kölcsönöknél s a szegényekéi a ta
karékpénz~ároknál felsöbb helyről szabályoztatnak. Innét a hivatal
nokok nagy száma, ezen uj aristokratia, melly meg van szokva okos
kodás nélkül végrehajtani s vizsgálat nélkül alkalmazásba venni azt, 
mi neki parancsoltatik, s ameily majd hálából majd jövője iránti te
kintetből hive a kormánynak, mig mások félelemből vagy a nyuga
lom szerctetéböl támogatják azt. 

A korábbi irlökben a fösuly a földbirtokokra lévén fektetve, a tör
vény az ingatlan vagyont különféle elövigyázati rendszabályokkal 
sánczolta körül, mig ellenben az ipar egészen szabadon hagyatott, 
senki sem törödvén vele. Midőn azonban ez olly nagy fontasságra 
emelkedett, mindenki szükségét érezte az utaknak, csatornáknak és 
kikötöknek s következésképen az ezekről gondoskodó kormányok
nak, amellyek csakugyan önkényt létesiteni igyekeznek azokat, s a 
fegyvergyártás, hadi építészet, gépészet s a tökék és államhitel által 
magok is első helyre vergödnek az ipar terén, B egyszersmind örsze
mekkel kisérik az egyenlőség következtében szl1kségesekké lett ma
gán társulatokat, mellyek könnyen uj hatalmassággá fejlődhetné

nek ki. 
Mindazáltal némclly félénk egyének folytonosan azt kiabálják, 

hogy az anarchia felé evezünk ! nem gondolván meg, hogy egy le
alázó ha nem is gyötr/í zsarnokság fogna felülkerekedni, mihelyt a 
közvélemény megszünnék az ellen müködni ; mert daczára a lázas 
nyugtalanságnak, melly korunkat jellemzi, a nyilt lázadások mind
inkább nehezebbekké és ritkábbakká lesznek, olly erőre vergödvén 
az anyagi jólét utáni vágy, hogy az ember a czélszerü ujitásokra 
való biztos kilátást is áldozatul hozza annak. 

Emellett mindenki azon meggyöziJdésre jutott, hogy a legérez
betöbb és legbiztosabb javitások azok, mellyek a müvészetek tökéle· 
tesedéséböl s az emberi ismeretek szétterjedéséböl származnak. A 
vilá.g-hóditó könyekre fakadhat a feletti félelmében, hogy csekély 
terület maradand számára, mellyen terjeszkedhetik; de a szellemi 
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felfedezések terén az igazságok olly szoros lánczola t ban állanak egy· 
mással, hogy minél tovább halad az ember, annál tágasbb:í leszen a 
látkör. Igy valósitta thatik az egyetemes testvériség keresztény esz 
méje; a szegény a gazdagtól nyert védelmet és segélyt anélkül is 
meghálálhatj a, hogy vérét kellene érette ontania j az, ki sok munka
eszközzel azaz tökékkel bir, meggazdagodhatik, anélkül hogy alatt
valóit el kellene nyomnia, sőt ellenkezőleg kényelmes létet is bizto
sithat azok számára. 

A nemzedékek között, mellyek kihalnak és születnck, mint át
meneti lépcsők ma is fenállanak némelly törvényesitett fictiók, és 
ezekre alapitvák a mai alkotmányok j olly törvények, mellyek más 
id<Sk és szükségek számára hozattak , szabályozzák a világot, hol 
minden ujitás forradalmakat szül; vámsorompók őrzik a határokat, 
mellyeken a vasutvonatok keresztül törtek j a tulajdon szervezete 
még mindig a hiibériség bélyegét hordja magán ; a hypotheca rend
szere ugyanaz, minö a bankok felállitása előtt volt j az ellenszenvek, 
kizárások és egyedáruságok még nem semmisültek meg a gépek 
és nagyszerü köztekedési eszközökkel szemközt j még mindig meg
tartunk némelly maradványokat ama társadalomból, melly semmit 
sem követelt attól, ki sokkal, s mindent attól, ki semmivel sem bir. 

Mi az ipar középkorában vagyunk ; a t<Skék egyesek kezeiben 
halmozvák össze, kik az egykori hűbérbirtokosoknak felelnek meg, 
épen ugy miként a pénzfolyam-kémlet (agiotage) a hóditásnak j a 
kiváltságok nincsenek ugyan törvény által szentesitve, de az életben 
gyökereznek azok j valamint akkor a nemzet-gazdászat egyedül az 
ingattarr birtokka!, ugy ma csupán a kincsekkel és tökékkel foglal
kozik, mit sem gondolva a fizetésekkel, a népesség arányával s a 
nyomor enyhítésével. Egyébiránt ha az ember a multban a tudat· 
lanság miatt csalatkozhatott is, ma a forradalmakon okulva ismerjük 
a roszat, s lehetségesnek látjuk a jobbat j és türve a pauperismust 
lelkünk előtt látjuk lebegni a jövőt, mellyben az ember minden szol 
gai teher alól fel leszen szabadítva s a take és munka hatalma épen 
olly széles kiterjedést nyerend mint az elméé ; a nemzetgazdászat 
világító tornyává leszen a forradalmaknak vagy inkább a jövő fejlö
déseknek, miként a bölcselet és vallás vala a mult id<Skben j vagy, 
ha ugy akarjátok, maga a bölcselet leszen ezen világító torony, de 
ellátva gyakorlati eszközökkel és szervezö hatalommal, minövel még 
egy id() sem birt. E Mny némileg már történeti kifejezést nyert az 
angol kereskedelemben, melly Indiát mintegy börze-játék által ha-
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talma alá hajtá, és néhány üzérkedő leigázva tart egy olly nagy bi
rodalmat, minövel a világhódító Róma soha sem birt. 

Ekként az uj idök müveltsége azon különös jelleggel bir, hogy 
mindegyik osztályhoz oda illik, mig másrészről minden nemzet felé 
kiterjed. A régiek mindössze két vagy három népet vettek figyelem
be, mellyek nagyban tulszárnyalták azokat, mellyeket ök rendkivüli 
de nem egészen okadatolatlan gőggel barbároknak neveztek. Ma a 
~atin és német egyesült müveltség közé az oroszoké fészkeli be ma
gát, s ki tudja, vajjon a fensőbbség, melly az első birtokából a máso
dikéba ment át, a jövőben nem az utóbbiak részére van-e fentartva ! 
Nagyobb jellemzö különbségek, minök egykor valának, ma nincse
nek a népek között, és az alakjában kath. lt'rancZiaország protestáns 
nézeteket sajátitott el li! a déliek müveltségével az északiak munkás
ságát párositja j az Egyesült-Államok által kivivott függetlenség 
Amerikában több szabad államot támasztott, mellyek nem csupán 
e féltekének válnak eWnyére; és ezen nagyszerű tény ugyszintén az 
indiai egyedáruság megszüntetése rendkivüli lendületet adott a világ
kereskedelemnek; a jobbára kath. vallásu s német és szláv népes
ségü Ausztria békítő szerepre van hivatva az europai népcsaládban 
s patriarcbalis rendszerével sokat használhat a csirájában l~vö mü
veltségnek, elkészítvén népeit a szabadságra, mellyet előbb az arra 
megérettektől megtagadott j Oroszország, melly birodalma egyik ré
szével Ázsiában áll s Europában mindinkább terjeszkedik, a holdé
hoz hasonló területén a félvad vándornépek közölt elszórja a nyu
gati müveltség magvait, megszeliditi a kaukazusiakat, mig másrész
ről Lengyelország lerázni igyekszik igáját. A navarini ütközet és 
Görögország felszabadítása bebizonyiták, hogy a musulman csorda 
az erősbödő kereszténységnek nem sokáig fog ellenállhatni, s az arab 
és tÖrök törzsek közel vagynak azon idöponthoz, midön ök is beol
vadnak az europai nagy köztársaságba. 

Ekként csak kelet végső tájéka leszen még beolvasztandó, és 
pedig az észak-ázsiaiak s az amerikaiak segélyével j és valóban az 
utóbbiak ugyszintén az oroszok és angolok, daczára a féltékenyen 
őrzött sorompóknak, bevivék oda az európai müveltség eszméit. Igy 
remélnünk lehet, hogy eljö az idő, midön egy müveltség, egy vallás 
s ugyanazon érdek fogják az egész emberieéget átkarolni, s midlSn 
a különbözö fajok összevegyülése lehetövé teszi a világrészek összes 
ismereteit és fáradalmait a föld minden népe javára felhaszná.lni, ami
kor a földteke egy részeeskéje sem leszen elveszve az emberieégre 
nézve. 

XV, 4 
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A jelenkori eszmék és tények hordereje csak akkor itélhető 

meg voltaképen, midön azok minden következményei napvilágra jő
nek, Csak ha majd egyesülnek a népek s láthatólag összeköttetésbe 
lépnek egymással, lehetend a történelem egyetemes, azaz akkor ve
heti észre a különböző tünemények közötti viszonyokat, mig ma leg
fölebb Európát s az evvel Ö!!szeköttetésben lévő tartományokat öleli 
át, a többiekkel mitsem törődvén. Mit tudunk egész a mai napig 
Ázsiáról? népesebb volt-e az egykoron? mennyit végeztek ki a mon· 
golok lakosai közől? mennyit gyilkolt le a nyugati tartományokban 
a törökök első d ü he s folytatólagos z:;arnoksága ? Valamint a régi 
philisteusok, phoeniciek, chaldaeusok, lydok, baktrianok, médusok és 
sogdianok anélkül t ü n tek el, hogy csak egy szót hagytak volna is hátra 
magukról, ugy legalább negyven nemzet semmisíttetett meg a mon
golok által. Mások napjainkban enyésztek el, igy a dom-ok a Himalaya 
hegylánczánál, a miao-tse-k déli Chinában, a tata-k az északi ban, a sa
mojedek a Sayanak hegységben, mások ismét a Kaukazusban, auélkül 
hogy Európa csak észrevette volna is azt. 

Mit mondjak Amerikáról? Még a minap uj világnak nevezte
tett, s ma naponként mindig több bizonyítékát adja régiségének j és 
azután i:;, hogy az europalak megszállása egészen uj korszakot alko
tott számára, egész népek tüntek el földjéről, csak nehány szót 
hagyva hátra magok után, s ezek is a meatereiket tulélő papagájok 
szájaiból gyüjtettek egybe. Miután pedig a haladás csak ott mutat
ható ki, hol szakadatlan sor létezik, a történelem fonala csakis né
melly kiváltságos népeknél található fel. 

M inél előbbre halad a tudomány, annál kiáitóbb tények merül
nek fel, meggyőzendök bennünket azon rendszerek tehetetlenségéről, 
mellyek a multban az emberiség menetét szabályozák. A milliókra 
menö halandók különbözö viszontagságai már magokban elegendők 
arra, hogy pálczát törjenek ama rendszerek felett. És valóban mely
lyik idöszak képes a haladás iránt annyi bizalmat önteni belénk, mint 
épen a miénk? V. Károly és Napoleon kineveték a gözerőt, az ame
rikai szabadság hitt abban ; Napoleon hasztalan tüzött ki nagy jutal
makat egy fonógép s a belföldi czukorgyártás módjának feltalálása 
végett, és ma amaz közönségescn el van terjedve, ennek termelését 
pedig korlátok közé kelle szóritani. Korunkban a hevanyag szállitá.si 
eszköz, a világosság fest, a villanyosság vés, világit és tudósitásakat 
hord j és a világosság, hévanyag s villany tulajdonképen egy, valamint 
a bölcselet is közel van az ész, értelem és érzelem közötti összefüggés 
felfedezéséhez s következésképen a metaphysika, logika és morál 
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ugyanazonosításához és annak megmutatásához, hogy a gondolat, 
okoskodás és szeretet egy kutföből származik. 

A haladásbani hit pedig ne türelmetlenkedjék , de viz:;gálja, 
ítélje és különböztesse meg azt, mit az ember lassu eröködések, bé
kés alkudozások s szellemi és erkölcsi müveltség filtal elérhet, attól, 
mit tiszteletteljesen és alázatosan a Gondviseléstől kell várnia. A 
jövő fényes diadalaiban vetett bizalom legyen viga~ztalónk a jelen 
apró nyomoraiban, mellyeket hízelgökként el nem titkolunk, de em
bergyülölökként nem is nagyitunk. Semmi rokonszenv és kevés 
csodálat köt bennünket a multhoz, s egyáltalában nem tartjuk hala
dásnak visszaohajtaní egyik vagy másik időszakot, legyen az akár 
a feldicsért ókori szolgaság, akár a középkori kath. 8zervezet, akár 
a községek viharos szabadsága, akár XIV. Lajos vakitó kényura
sága, akár végre a tizennyolczadik század csacska zilrzavar:i. Mi 
jobbak vagyunk atyáinknál; de fiaink kikerülend ik a hibákat és ne
vetségességeket, mellyeket mi magunkon felismerünk. Elf>g jóval 
bírunk, hogy büszkék legyünk rájok, de egyszersmind elég roszszal, 
hogy veszély nélkül el ne palástolhassuk azokat. Nekünk sem tetszik 
a bankárok és vállalkozók, az ipar mai hübérnökeinek aristocratiája, 
kik az embert, a ki előbb a föld rögéhez volt szegezve, most a 
szövőszékhez lanczolják. Nel~ünk is vis8zatet~zik ezen inkább ren
dezett mint erkölcsös állam, hol a simaság becsilletességnek, az 
ügyesség okosságnak, a rendesség erényességnek tekintetik ; hol a?. 
emberiség nyugalma a rendőrségre, s a morál a büntető törvény
könyvre van fektetve; hol a választott osztály csak a nyugalmat 
vadászsza s restségét azon jelszavával takarja: 8 em m i t sem t u l
s á g os a n, s ekként kényelmes rendezett és cszélyes életet élve az 
óvatos önzés tétlenségébe burkolózik ; hol az e~ber nem a hazáért 
de a vagyonért harczol, s hol a béke csak azért tartatik fen, mert a 
zsidó a kölcsönt megtagadja, vagy háboru indittatik, hogy a nép az 
opium- és pálinka-ivásra kényszerittessék; hol sokat beszélnek a val
lás visszaállitásáról, de csupán hasznossági szempontból mint szép és 
jó dolog tekintetik az, mit sem törődve a hitágazatokkal s a vallás 
gyakorlatával; hol az ember a képzelet szülte rémképek előtt re
megve mit sem gondol a közelgő valódi veszélyekkel ; hol az elmél
kedés által gazdagitott tapasztalás még nem mutatá meg, hogyan 
egyeztetend ők össze az alattvalók jogai az uralkodók hatalmával; hol 
a kétely és hitetlenség minden lelkesedést kiöl, 8 ekként a nagy 
ugrásol~;at, mellyek a társadalmat alapjaiból kiforgatni látszanak, 
bizonyos hősiességgel palástolt lankadság váltja fel; s többé nem az 
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a kérdés, mit kelljen tenni, de minö ürügyek alatt lehes~en ezt kike
rülni, s midön az ember a bomlásnak indult társadalmat ~endezni 
akarja, csak azon rendszerek, hibák és roazak visszaállításával képes 
azt eszközölni, mellyek ellen elöbb fellázadt. 

Az efféle és más kellemetlenségek elszomorítanak ugyan, de le 
nem alacsonyitanak s nem csüggesztenek el bennünket j s midön a 
jelenkori bajokat őszintén bevalljuk, épen nem ismerjük el, hogy a 
multban mindaz meglett volna, mivel azt csodálói felruházni akarják, 
t. i. egység, állhatatosság, hit, összhangzás a vallási meggyőzödések 
és a tettek között, erkölcsi méltóság, eröteljes áldozatkészség és 
emelkedett jellem, Ma a népek érzik rosz helyzetöket, mrrt isme
rik az előnyöket, mellyekkel nem bírnak, s tudják, hogy joguk van 
azokhoz, valamint azt is, hogy a népek javára addig mi sincs téve, 
mig e tekintetben még valami tenni való van. A törvények által 
fékezett s az érdek által vezérelt társadalomban mindenki bizonyos 
állást igyekszik biztositani magának, vagy javítani akmja azt j tisz
teletben tartatik a tudomány, fóltéve, hogy az hasznos j a jellem csak 
bizonyos mértékig terjed, egyaránt távol állván az valamint a hősi
ességtől ugy az elfajulástól is. A fejedelmek jogai csak akkor tisz
teltetnek, ha azok a népek jogaival összhangzásba hozatnak j az 
uralkodó házakat csak annyiban környezi tisztelet, amennyiben az 
általc;>k kormányzott népeket képviselik j a nyert jogok nem tartat
nak elegendőknek, ha kellőleg biztositva nincsenek j ameily biztosi
ték gyakran hiu eszköznek látszik ugyan, de mindamellett olly azol
gálatot tesz , mint a kis horgony, melly a hatalmas hajót feltar
tóztatja. 

Ma a világ azon meggyőzödéeben van, hogy a kormányzat és 
igazságszolgáltatás terén ugy érhető el némi megtakaritás, ha az em
berek minél igazságosabbak és méltányosabbak egymás iránt, sőt azt 
reméli, hogy ezen megtakarítás a hadügy terén is be fog következ
hatni j a hóhérok, kémek és poroszlók naponkint kevésbbé sz ttksége
sek kezdenek lenni, s ugyanaz fog állani a birákat és katonákat ille
tőleg is, mihelyt belátjuk, hogy a népek elnyomása és szomszédaink 
megrövidítése nem azoigál elönyünkre, s hogy kötelességUnk nem 
terjed ki tovább mint azon cselekvések megakadályozásáig, mellyek 
a társadalomra nézve valóban károsak j mihelyt belátjuk, hogy a 
kölcsönös közlekedés és kereskedés mindnyájunkra nézve egyaránt 
hasznos, mig ugyanis ez a társadalom javát előmozdítja, módot nyujt
ván arra, hogy a vagyon a születés fölé kerekedjék, egyszersmind 
testvéri összeköttetésbe hozza a nemzeteket s alkalmat nyujt az 
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egyiknek az eladásra, a másiknak a vevésre, az egész emberiségnek 
pedig arra, hogy legczélszerübben hasznosithassa róldtekénk területét 
s fáradsága által mindinkább emelje a jólétet. 

Ezen munka még csak kezdtidő félben van ; sok érdek és el
fogultság áll annak utjában, s alkalmasint sok áldozattal fog járni 
annak bevégzése. A történelem a sikertől független igazságosságá
val azon virágokat is számba veszi, mellyek gyümölcsöt nem hoztak, 
s az ember tekintetét a mulékony eseményeken felül emelve, egy 
fensőbb vezető kezet leplez le előtte, melly nem semmisiti meg az 
emberi akaratot, de ezétjaihoz vezeti még akkor is, ha az tőle elpár
tolt. A franczia forradalom azonkivül hogy némelly akadályokat 
elht.ritott, kimutatta az előbbi intézmények elégtelenségét; de tul
hajtván és kiméletlen lévén mint minden visszahatás, ürügyet szol
gáltatott a roszaknak, hogy a jót rágalmazzák, s a jóknak, hogy 
a felett kétségbe essenek. A forradalmak ollyanak mint a nap, 
melly minden növényt bimbózni késztet, de maga e bimbókat nem 
ápolja ; igy a társadalomban is a forradalom meghozza az uj esz
méket, de a rendezést a gondolkozó főkre hagyja. Ezek a rende
zési viszketeg által zaklatva., többször javasiatha hoztik már az 
á.Ilam és egyház tökéletes átalakitását; ma ugyanis a vallástalanság 
nem gunyolódik többé, de érvel, s nem rombolni de másként épiteni 
törekszik. Azonban magok korunk különczségei is legalább néhány 
ismert pont felé irányozzák az ember figyeimét s igy némi fényt 
árasztanak a chaosra. 

De vajjon közeledünk-e az ·igazsághoz? ki állithatná vagy ta· 
gadhatná ezt? ki tudná megmondani, mcllyik legyen az igazság ? A 
tehetetlen és görcsös vonaglásokban élö oskolák, az akaratukban olly 
gyenge s ohajtásaikban olly tulzó emberek, az elfogadott elvek és 
elvetett következmények közötti örökös ellenkezés közepett hogyan 
igazadjunk el? Hol végzödnek a monarchia és democratia jogai? A 
két.,;égbevonhatlan jog mellyik részen áll s mellyiken ismét a termé
szet és igazságosság? Elegendö-e a becsületes lelkiismeret világa, 
vagy pedig tekintélyre van szükségünk? Ho.gyan állhasson az em
ber ellen a~on hatalmas szózatnak, melly azt akarja, hogy a közvé
leménynek mindent feláldozzon? Mindenki a haladás mellett nyi
latkozik ; de miben áll ez? Mi legyen azon rosz, mellyből az ember 
kiindul, s mi azon jó, ameily felé törekszik? Nem hanyatlásnak ne· 
vezik·e azt sokan, amit mi haladásnak? 

A népekben vagynak bizonyos ellenállhatlau hajlamok, mellye
ket a ravasz politika feltartóztathat ugyan, de meg nem semmisitbet j 
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az igaz és igaztalan fogalma nem elég világos azokban; mindad.ltal 
a velök ellenmondásban levő nemzetközi szerződések legfölebb csak 
fegyverszünP.teknek nevezhetők, mellyek ellen hangosan tiltakozik a 
nép szava. Már most hogyan alkalmazzuk a tiszta igazsá.gosságot a 
történelemre? minö kötelességek vagynak a népek között, tisztán ér
zékfelettiek vagy ténylegesek? s az egyesek akarata mi befolyással 
van a nemzetek törekvéseire? Továbbá, mi az az e mb e r is é g' 
mellyet bálványozunk? S egyes embel'ekböl áll-e az? De ha min
denki szabad és független, miként van az, hogy az egész emberiség 
egy gondviselésszerü ezéihoz vagyon kötve, s hogy a jó és bal sorsot 
illetőleg bizonyos solidat·itas létezik közöltök? És ha a haladás tör
vénye az embet•iségnek, söt ha az emb(•riségnek vagyon törvénye, ez 
természeténél fogva bizonyára kikerülhetetlen, s ekként az ember 
megszünik felelős lenni tetteiért; a siker igazolja öt, s a történelern
nek nincs joga dicsérni vagy gyalázni, de a tényeket csak egyszerUen 
elősorol ni. 

A következtetéseket ki lehet kerülni a logika félretételével, 
ugyszintén a czáfolatokat is a habozással; de a történetíró kénytelen 
bizonyos határozott véleményhez szegődni, hamindjárt biztos is, hogy 
az némellyekben vagy talán mindenktben visszatetszést fog kelteni j 
mert a ezenvedélyek egymással ellenkező itéleteket hoznak és köve
telnek, s mindegyik pont felett vitatkozásba bocsátkozni véghetetlen 
munkába kerülne. 

A földön lakván, nem veszszük észre az ez által visezavert nap· 
sugarakat, s igy az, mi nekünk homályosnak tetszik, élénk fénynyel 
tündöklik a testvér planeták lakói előtt. Illyformán fog felettünk 
ítélni az utókor j nekünk azonban most elegendő magunkat leírni. 
Ezen feladat betöltésében uj eszközök állanak rendelkezésünkre, s uj 
módszerek ajánlkoznak számunkra. Nem szükséges többé kietlen 
pusztákon tévelyegnünk, hol egyedül romok és hullák jelzik az utat, 
de igenis áthatlan sürüségü liserdőkbe kell hatolnunk. Az 6-kort ille· 
töleg olly anyagok kinálkoznak számunkra, mellyek hosszasan meg 
lévén vitatya vagy egé!)zen világosak, vagy legalább a gondolkozó 
fők egyhangu véleményét képezik j a közép-korra vonatkozólag nem 
akarván magunkat a mondva készitett és rendszerbe öntött történe
lemhez tartani, bizonytalan és határozatlan, de különösen csekély 
számu adatokra vagyunk utalva, e igy majd egyesek ellesett vallo
másaiból, majd egyes müemlékekböl, majd végre észszerü gyanítá
sokból vagyunk kénytelenek az egészet összeállitani; az uj-kort érdek
lőleg gazdag forrásokkal birunk ; minden tényre ugyanifi ezer és ezer 
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elbeszélő vállalkozik, kiknek mindegyike más szempontból it~li meg 
a dolgokat j s mindannyian saját helyes, őszinte vagy elfogult nézetei
ket adván elő, tág mezőt nyitnak az igaz ~s hamis kövctkcztetésekre. 
Hogyan tisztítandó meg mármost a történelem ama roszakaratu, gya· 
nus ~s hizelgő adomákt61 1 mellyek az igazsággal ~s igazságossággal 
olly annyira ellenkeznek? 

Némellyek nagy sulyt fektetnek a statistikára j de nem tekintve 
azt, hogy ez néha ollyasra vetemedik, mint Heliogabal, ki a pókhálók 
mennyiségéből igyekezett Róma n~pességét megtudni, vajjon elegendő 
eszközt nyujt-e ez arra, hogy általa egy intézmény vagy társadalom 
erkölcsi értékét megbecsülhessiik, bármilly csekély népesség vagy 
egyszerü elemek képezték legyen azokat ? Vajjon az ~let nem sik
lik-e ki a statistika tekintete elöl, épen ugy, mint a bonczkés alól? 
Nagy óvatosság és józan itélet szükséges tehát arra, hogy abból az 
átalakulásokat vagy az alkalmazásba vett elméleteket kihozni, vagy 
általa az előitéleteket és szokást lefegyverezni képesek legyünk. 

A kormányok tényeinek indokait rendesen a diplomatini levele
zésekből igyekszünk kiismerni. Azonban sok politikai cselekvények 
Clkai a fejedelmek és ministerek sziveiben maradnak eltemetve. Azért 
a diplomatisi okmányokat vigyázva mérlegeljük, mert általában óva
tosság és gyakran képmutatás jellemzi azokat j nem az ókori forum ok 
vagy a jelenkori parlamentek vitatkozásai ezek, de többnyire közép
szerü, s a parancsnak szolgail!'g engedelmeskedő egyének férczmüvei, 
mellyekben valamint nz őszinteség ugy a szinezés és élet is hiányzik. 
Felette gyakorlott szem szükséges tehát arra, hogy az értelem félre
vezetésére használt szólepel alatt feltaláljuk o. gondolatot, s ekként a 
politikát szokásos kiséretével, az ámitásokkal, csalásokkal és szenve
délyekkel együtt leálczázzuk, s hogy felismerjük, minö álarcz alá rej
tezett az erőszak, s minö ürügyekkel takarózott az igazságtalanság 1). 

A jól értesült egyének levelei, mellyek nem valának nyilvános
ságra szánva, közelebbrlSl is bizalmasabban feltárják előttünk a mult 
idők jellemeit, szokásait és eseményeit j megmagyarázzák a tények 
kifürkészhetlen okait, s noha az igazság eltorzittatik az élénk é~ tett
leges szenvedélyek által, mindazáltal feltaláljuk azokban az érzelmek 
olly fontos történetét. 

Némaily dolgokban az irodalomtól mint a közvélemény kifeje
zésétől is szükséges kérnünk felvilágosítást, megemlékezvén azonban, 

1) "PoUI· qui aait y lire, peu de documenta indiquent mieux la vérité, que 
le• me'MOngu officiela. ~ Barante. 
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hogy ez sem nem egyhangu, sem pedig nem részrehajlatlan. Azonki
vül a szép elmetermékek~ daczára a későbbi felfedezéseknek, örökbe
csüek, hasonlóan a gyöngyböz, melly mit sem veszít azáltal értékéböl, 
hogy a t~nger mélyéből mindig több hozatik napvilágra. l!..,elette ér
tékesek továbbá az adomák, gondolatok, beszélgetések, s egyes jel
lemvonások a nagy müvészek életéből, kik olly sajátságos ismertetö
jegyekkel birnak, mellyek meg nem hamisithatók. 

A hirlapok a pillanat benyomáasi alatt iratván, nem a közönség 
s nem is az iró gondolatát tükrözik vissza, s majd a kormány, majd a 
különféle pártok közlönyei lévén, az első esetben a kormány által rá
jok parancsolt hazugságokat tálalják a közönség elé, az utóbbi eset
ben pedig okadatolatlan rágalmakkal vagy dicséretekkel töltik meg 
hasábjaikat; általában meg vagynak fizetve vagy veszteget ve, s mint 
illyenek mások megvesztegetését tüzik ki czéljokul. Sokkal alább 
állanak ezek. az emlékira toknál, me rt rendesen nem szakértö egyének 
által iratnak, sem tekintélyes és erkölcsi biztosítékot nyujtó nevek 
nem állanak élükön, B az embernek, valahányszor azokat olvassa, 
öukénytelenül is eszébe jut, milly nyomoru leszen a történelem, melly 
illy piszkos kutfökböl állittatik majdan össze. Ez még nem elég i ut
ját akarják ök állani a mások által hirdetett igazságoknak ; megta
gadják másoktól a gondolatnak és nyilvánitásának szabadságát, egye
dül magoknak követelvén ezt i mély meggyőződéseket és jellem-mél
tóságot senkiben sem feltételeznek, mert magok nem birnak azokkal ; 
minden őszinte igazságot bemocskolnak-piszkaikkal i minden uj köny
vet összevissza marczangolnak 1 vagy hizel2;ésekkel tetéznek 1 nem 
azok érdeme, de saját szenvedélyeik sz er int i minduntalan ismételt 
hangzatos szavaikkal tulsulyra vergödvén az olvasó köznépnél, félre
vezetik az emberek ítéleteit, s a nép közvéleménye gyanánt adják azt 
ki, amit csak az ugynevezett csőcselék oszt. 

Az emlékiratoknak nagy bőségében vagyunk i élénk elbeszélé
sek ezek, mellyekben az elbeszélő maga is kénytelen lévén szeJ·epelni, 
csakis azt adja elő, ami öt környezi, semellett bizonyos drámai külsö
vel ruházza azt fel. Gyakran ezek is megérdemlik azon szemrehá
nyást, mellyet V auvenargues az ud varonczoknak tett, hogy t. i. olly 
titoknak vagynak birtokában, ruelylyel a nagy gondolatokat megsem
misíteni képesek; azért ezekben halásznak azok, kik a tényeket holmi 
gyermekes, roszakaratu és nyomoru okok által akarják megfejteni. A 
történelem csipösebb, de kevésbbé méltóságteljes és igaz leszen ek
ként, mert az életirati részletek s az egyes élczek1 vagy a királyok 
szeszélyei nem tartoznak az ö körébe; de igenis az ll teendöje a nem-
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zeti feladványokba, s a különféle korszakok szenvedélyeibe és eszmé
ibe bemélyedni; az archaeologia és földirat határain tulemelkedni 
avégből, hogy az emberiség folytonos haladását szemmel tarthassa; 
ellenben nem szabad a gyülölet és bizeigés eszközévé aljasulnia, ha
nem az igazság hirdetőjeként szerepelnie, bármennyire kellemetlen 
legyen is az ; kötelessége a különben fényes héjakat feltörnie, hogy 
az azokban rejlő gyöngyökhöz juthasson ; az életrevaló dolgokkal 
foglalkoznia, s azokat, mellyeknek rendeltetése az enyészet, mellöz
nie; az ember figyeimét önmagára s másokra irányoznia, hogy igy az 
mind saját erejét, mind pedig korát megismerje. 

Valamint a mathesisban, ugy a történelemben is vagynak kér
dések, mellyek megfejtésébe nem lehet bocsátkozni, részint mert meg
fejthetetlenek, részint pedig, mert felette határozattanok lévén több
féleképen fejthetök meg. És valamint a hold egyik fele kettős for
gásának daczára előttünk örökre láthatatlan marad, ugy bizonyos 
tények szintén titkok maradnak ránk nézve. A szándékok kitalálá
sát, vagy inkább föltevését s az elrejtett okok feletti szőrszálhasoga 
tást csak hadd nevezzék némellyek történelmi bölcsészetnek, voltaké
pen ugyis csak egy, magur.k s mások ámítására kigondolt eszköz le
szen az. A nagy szellemek tudják ezt 1 s azért tartózkodók; de a 
köznapi elmék gyermekes daczczal pártot ütnek a természet és szük
ségesség által ránk parancsolt tudatlanság ellen, s nem elégednek meg, 
mig állandó és határozott itéletet nem hoznak olly dolgok felett, mely
Iyekben a bizonyosság csak tévedés lehet; korlátolt szellemek ezek, 
kiknek támpontokra vagyon szükségök, nem lévén képesek az anya
gon kivül mozogni. 

Vajjon Róma vagy Carthago, Dagobert vagy Pipin, Manfred 
vagy Anjoui Károly részén állott-e az igazság; vajjon a pápának 
volt-e joga vagy sem a császároknak investiturát osztogatni s püspö
köket nevezni; vajjon a császárság gyakorolhatott-e vagy sem jogo
san fensőbhséget a többi államok felett; vajjon a hübérnök tartozott-e 
urának hűségi esküt tenni vagy sem; vajjon a községek a népvándor
lás alkalmával fennmaradtak-e, vagy pedig legyőzetvén a szolgaság 
járroa alá hajtattak ; vajjon az ál Decretalisok franczia vagy római 
koholmány legyen-e; vajjon VII. Gergelynek volt-e joga, vagy sem 
egy zsarnok ot gyötreni ... , mindezek eléggé távolálló kérdések, hogy 
higgadt megfontolással ítélhessünk felettök, kivévén, ha a szenvedély 
fegyvert akarna azokból késziteni vagy más időkre czélozni. De a 
jelen érdekek minden oldalról zaklatnak bennünket; sok kérdés va
gyon még mindig függöben ; a. reformátio által ejtett seb még ma is 
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vérzik, daczára a határozatlan westpháliai békének ; a forradalmat 
illetélleg nem tudjuk, végvonaglásában van-e az vagy épen csak gyer
mekkorát éli j az Irlandon, Lengyel- és Olaszországon olly régen el
követett gyilkosságnak id6nkint megujulnak utófájdalmai ; a malaszt 
feletti viták, habár más alakban, ma is ismétlödnek; a tudományok
és müvészeteknek elaesikai formákban való ujjászületése még mindig 
két külön iskolára osztja a világot j s dicsvágy, bitorlás vagy forrada
lom adja meg a mai államoknak és köztársaságoknak külsö alakjokat. 

Felette nehéz a jelenkor történeimét megirni ! A festőnek, ki 
Homert, Romulust vagy Mósest akarja ábrázolni, csak némelly álta
lánosan elfogadott jegyekhez kell magát tartania, s mindenki azt fogja 
mondani: "E képek öket ábrázolják;" dc ha XII. Károlyt, 
XIV. Lajost vagy Napoleont veszi le, már mindenki képes az arcz
képek hüségét megbiráini; s ha végre atyánkat, barátunkat, vagy 
épen magunkat fest le, itt már közbelépnek a személyetl érzelmek, s 
ugyanazon képet, mellyet az idegen hízelgélnek talál, a szerelmea az 
eredetinél kevésbbé szépnek fogja tartani. Épen igy áll a dolog a 
történelemben is. Kinek nincs egy kedvencz írója? ki nem viseltetik 
előszeretettel valamellyik ország iránt? ki nem hozott itéletet egyik
másik, hozzánk közelálló hös vagy esemény felett? ki nem sajátitott 
el az előítéletek iskolájában, a nevelésben biztmyos hamis eszméket a 
dicsöségröl ? Mindegyik városnak megvan a maga müvésze vagy 
festménye, melly büszkeségét képezi j mindegyik kiadó az egekig ma
gasztalja az általa közrebocsátott mü szerzöjét j mindenki azt hiszi, 
hogy az ö hazája és müvészete csak futólagosan, a másoké ellenben a 
tulságig részletesen van tárgyalva. Az utókor nézpontja felette meg
röviditi az irodalom történetét j minden nap egy csodálatot temet el j 

de azon egyén, ki legelöször oszlatja ezét az ábrándokat, gyülöletessé 
leszen, épen ugy, mint aki első fedezi fel a szeretett nő gyengéit; s 
az, ki az akaratos vakságot felvilágositaní merészkedik, elkeseredést 
idéz fel maga ellen. Mindazáltal nagy különbség van valameily mii 
átlapozása és áttanulmányozása. kllzött j egészen más egy tény B egy 
név felett elkülönözötten, vagy pedig az egész tekintetbe vételével 
ítélni j és annak, ki örökösen az igazság kifürkészésében fáradozott, 
bizonyára Harduin atya ama felkiáltása fog ajkaira jöni: "Mit? hát 
én azért kelek mindig napkelte előtt, hogy ugy gondolkozzam, mint 
mások?" 

Igy áll a dolog a találmányok terén is ; ugyanis csak egy sincs 
ezek között, mellyet ne lehetne visszavezetni valameily előbbi idéire, 
mignem egy magasabb szellem annak fontosságát, gyakorlati hasznát 
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és következményeit felismerte. Es innét származnak azután az el
sőbbség feletti versengések. A nemzeti gög minden csekélységet az 
egekig emel, s halhatatlani~ja azokat, kik legfölebb ct~ak éltökben 
tarthatnak igényt arra, hogy homloknkat a dicsöség fényköre ékítse; 
az iró, ki mint az olasz dics ü!-! ég magasztalója, hizelgőnek tünik fel az 
idegenek előtt, az olaszok által tulságosan fukarnak és féltékenynek 
tartatik. 1) Ehhez járul még a személyes hiuság, mellynél fogva min
denki tiszteletet és előzékenységet követel saját véleménye s tömjé
nezést magán érdemei számára, mert a dicsőség ollyan, mint az arcz
kép, mindenki azt his zi, hogy rája néz. 

M~~:jd müvészek és tudósok, majd ismét ujitók és conservatívek 
lévén, ami az egyiknek tetszik, azt a másik roszaljaj 2) az egyik előtt 
csak a számítás, a másikra nézve egyedül az érzelem bir fontosság
gal j a világ részrehajlatlanságot követel az irótól, e mindamellett hii
niil rója fel neki a melegség hiányát; azt kivánja tőle, hogy terjesz
kedjék ki a kereskedelem, müvészet és kormányzat egyes részleteire 
s mindazáltal visszatetszik neki, hogy az elmélkedések az elbeszélést 
késleltetik. Midön Bernardin de Saint Pierre P a u l e t V i r g i n i e 
czimü munkáját nyilvánosan felolvaaná, Necker elalszik 1 Thomas 
esze máshol kalandozik, Buffon kocsijáért küld, a hölgyek titkolni 
igyekeznek könyüiket, mellyek önkénytelenül szemeikbe tolulnak; 
Necker asszony olly buzditásokban részesiti ISt, mellyek rá nézve le
alacsonyitók; minek következtében Saint-Pierre meg akarja müvét 
égetni, de V ern et, V ern et a müvész meglátja azt, s a halhatatlan hirü 
munka meg Jön mentve a világ számára. 

V égre a történelem ne legyen csupán halál harang, melly egye
dül a kimult emberek és intézmények felett kondul meg, de legyen 
egyszersmind hírnöke az uj eszméknek, mellyek megtestesülés után 
sovárognak, s buzditsa a népeket, hogy legalább öszinte örömmel 
üdvözöljék azokat. 

1) Mably Droit public de l' Europe czimil munk!jA.nak előszavában igy ir: 
Je prie un Allemand qui approuve ce que j' ai elit ele l' .Angleterre, ele la Suecle, 
ele l' Espagne ele. ele aoup~onne1· qu'il ne u1·ait peut-eire paa imposBihle que j' 
eu8ae enc01'e raison quand je parle ele l' Allemagne cl' une maniere qui n' est pad 
tout-a-jait conforme a sa maniere ele penaer. Ce que je elemande a un R~Use, a tm~ 
Danoia, a un Italien etc. Ma priere est j1Uite, maia je •ens que le préjugé ne m' ac. 
cordera rien. 

2) Tres mihi convivae prope diasentire videntur, 
Poacenleg vario multum diversa palalo, 
Quid dem, quid non elem? 1·enui8 tu quid1 jubet alter, 

Horatius, Ep. II. 2. 
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Jaj a történetírónak, ki mindcnkinek akar tetszeni! A népsze
rütlenség becsületére válik az embernek, midőn abban áll, hogy ma
gát a tömeg által vonszoltatui nem engedi, B a közönség olcsó helyes
lésének a vélemény szabad és bátor nyiivánitását eléje teszi. Az 
egyenes itélet s a szellemi önállóság gyakran sok tudománynyal felér. 
Mindenekfelett győzödjék meg a történetíró arról, hogy a nagy igaz
ságok nem annyira lázas szónoklatok, mint inkább indokok és a té
nyek hathatós ereje által emeltetnek érvényre j mert hamarabb czélt 
ér az ember a szabályszerü ostromárkokkal mint a nyilt résen való 
rohamokkaL Az előítéletek csak az időnek engednek, jóllehet bi
zonyosan engednek j mindazáltal aki ellenök síkra száll, bizonyos 
kimélettel járjon el, melly neki vértül fog azoigáini a tévely erőd
jének megtámadásánáL Bernoulli, ki 1751-ben a bolygók pályájáról 
irt müvével a párizsi akadernia által kitüzött dijt elnyerte, meg
vallá, hogy ezt azon kiméletnek köszönheti, melylyel egy tévely, 
jelesen Deecartes keringési elmélete iránt viseltetett. Csak a gyáva 
kérkedő róhatja fel n.eki bünül ezen áldozatot, mert nem tudja, 
mennyibe került az. 

És különösen a jelenkori történelemre vonatkozólag szükséges 
azon müvészet, mellyet máshol ajánlottunk, t. i. a sorok közötti ol
vasás, miután a szerzö az igazság iránti ezeretetből azon vértanuság 
alá veti magát, hogy elfátyolozza azt. Igy pl. ha a történetíró nem 
meri Napoleon zsarnokságát megtámadni, dicsérettel halmozza el 
azokat, kik annak ellenállani bátl·ak valának ; egy szóval, elfátyo
lozza a tényt azon reményben, hogy az olvasó képes leszen arról a 
lepeit lerántani, s a ráparancsolt és mesterkélt elhallgatást az iró 
ohajtása szeriet kipótolni 1). 

Minél kevesebb türelmet várhat a történetíró saját személye 
irányában, annál nagyobb mérvben gyakorolja azt mások iránt; de 
nem azon közönyösségből származó s mindent felforgató türelmet 
értjük, melly minden hitvéleményt egyenlő ét·tékben fogad el, csak
hogy azok a morállal ne ellenkezzenek, hanem azt, melly a vallási 
érzelmen és azon reményen alapszik, miként Isten, anélkül hogy a 
történetileg létező dolgokat megsemmisitené, az igazságot gy<ízelemre 
juttatja s annak uralmát állandósítja. A türelmetlenség mindig gőg, 
melly a dolgokat ugy akatja intézni, miként maga jónak látja, nem 
tekintve az emberi gyarl6ságra és történelemre, melly amellett tanus-

1) G aliani az ékesHzóli\st abban helyezé, h11. az erubGr mindent megmoud, 

11.nélkül hogy azért a Bastille-be kellene me1mie. 
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kodik, hogy az üldözés csak veszélyesebbé teszi az elégületlenséget, 
midőn ezt homály ba vonulni kényszeríti, s hogy minden elnyomott 
igazság nem egyéb mint egy folytonosan növekedő erő. 

Ez egyébiránt nem azt jelenti , hogy a történész egyenesen 
haladjon, miként a mérnök, ki az ut kijelölésénél csak a követendő 
vonaira ügyel, mitsem gondolva az ez által keresztül metszendö vi
dék szépségével és termékenységével. A szép nem csupán bájoló de 
lélekemelő j és a fellegekben uszó sas is szükségesnek látja néha lé
lekzetet venni s megpihenni, noha nem érzi, hogy ereje fogyatkoznék. 
A merev igazságosság, a szigoru igazság előadása hasonló a fényké
pekhez, mellyeken megvagynak ugyan a valódi vonások, de amellett 
a hullákhoz hasonlitanak. Elbeszélni az eseményeket, anélkül hogy 
az ember sajnálkoznék a felett, ami elbukott, s ne kisérje reményé
vel azt, mi életre tör, nem egyéb mint azon kétkedő részrehajlatlan
sága, ki minden gyülölet és szeretet nélkül feltétlenül aláveti magát 
a tények törvényének, holott az igazság iránti szenvedélyes vonza
lom első kelléke a történetirónak 1). Nagyon tökéletlen a történe
lem, ha csupán értekezésre, elemzésre és következtetésre szoritkozik j 
ezenkivül szükséges, hogy indítson, érdeket költsön s oktasson j szük
séges, hogy mutassa fel ama magasztos látványt, midőn az ember a 
szünet nélkiil megujuló 3kadályok, konok viszontagságok és aljas 
rágalmak ellenében folytonosan férfias bátorsággal küzd, melly bizo
nyára többre becsülendő a csaták hevében tanusitott vitézségnél j 
szükséges, hogy bünösnek kiáltsa az embert akkor is, midőn az aljas 
utakon szerzett dicsöség fényköre ékíti, s nagynak hirdesse szeren
csétlensége közepett is, ha azt nagylelküen viseli. A történelem nem 
annyira nyomozásai mint inkább érdekessége által válik ránk nézve 
tanulságossá., mert azt, mi az embert meginditja, nem egy könnyen 
feledi el. J ól teszi tehát a történeti ró, ba akként jár el, mint az, ki 
olly városban utazik, hol barátjai közől számosan laknak; ugyanis 
találkozván velök, azokkal ered hosszasb beszélgeté~:~be, kiket becsü
lésére és rokonszenvére legérdemesebbeknek tart. Mindig hasznos 
a nagy férfiakat ugy fogni fel, amint a valóságban léteznek; mert 
tulajdonképen az emberben rejlik a történelem tanulságos volta, a 
azért a kormányok, intézmények, törvények és szokásoktól ö rá tér
jen vissza a történetíró, szemle alá. veendő gyengeségeit, nyomorusá.
gait és erényeit. A viszontagságokkal szemközt, mellyek az igazság 

l) .A legnagyobb j6, mellyet a történelem nyujthat, az, hogy felébreszti ll 

lelkesedést." Göthe. 



rettenthetlen hirdetőire várnak, felette viga11ztaló emlékezetbe boz
nunk, hogy Socrates az Arenpág, Colurubus a királyok, Galilei az in
quisitio, Tasso pártfogója, Condorcet és Lavoisier a forradalom által 
üldöztettek. Midön Adaoson a Természet ltönyve czimü munkáját 
a párizsi akademiánál benyujtotta s ez azt bámulandó münek talál
ván, szerzöjét körébe meghívta volna, azt felelé, hog:y nem mehet, 
mert nincs csizmája. 

Azért a történetíró, ki feladatát felfogta, össze fogja szedni azon 
részleteket, mellyek a történet költészetét s egyszersmind igazságát 
képezik 1) i a csaták kétes hüségü és unalmas elbeszéléseit az iskoMk 
és parlamentek vitatkozásaival fogja helyettesiteni 2). Talán Weis
baupt, Jansenius, Saint-Simon nem érdemelnek annyi figyelmet mint 
Montecuccoli vagy Rodney ? vagy a pat·lament-reform-bill és a ga 
bona-bevitel kérdése annyit mint egyik vagy másik háboru 'l Az 
amerikai függetlenség n~lm annyira a csatamezön mint inkább az 
angol parlamentben vívatott ki i s a veronai vagy londoni congres
susnak bizonyára fontosabb következményei valánalt, mint az antro 
doco-i és trocadero-i csatáknak. 

De vajjon elegendö-e az igazsag fiil·készése és előadása mellett 
az eseményeket csak röviden érinteni s azokat dieséretben vagy meg
rovásban részesiteni ~)? A tények, anélkül hogy azok felett elmél
kednénk, ollyanok mint a szótár szavai, mellyeknek, ha mondatokká 
nem köttetnek össze, mi értelmök sincs. A történetirónak tehát, 
azonkivül hogy szorgalmasan kutat, lelkiismeretesen vizsgálódik, s 
világo•mn beszél, a tények megítélésében bizonyos módszerrel kell 
birnia; csakhogy ennek megválasztásánál jusson eszébe, miként az 
igazság nem az eseményekből áll elé, de azok felett itéletet mond, s 
miként a bölcselet, ahelyett hogy a történelemből származnék, e fe
lett uralkodik. 

Némelly történetirók egyedül a fajokra akarnának támaszkodni, 

l) , ,A nm l t idök példá.jlt.b61 s a jelenkor tap11.11ztu.latáb6l azon meggyczö
désre JUtottam, hogy a közönség mindig kiváncsi volt azon emberel<et ismerni, 
kik lelkök képmását hátrabagyák. A legcsekélyebb részletek, mellyek rAjok 
vonatkoznak. nagy gonddal összeszedetnek s moh6n olvastatnal<." Gibbon, Mém. 

•) Quinam ait ille quem non pigeat longinquitatiB belloro11t acribendo legen

doque, quae gerente1 non fatigavemnt 1 Livius, X. 22. 
3) Ha állana Quintilian amn mondata : Beribitur ad narrandum, non ad 

probandum, nem lenne középkod történelmünk. De azok is, kik e véleményen 
vannak, nem teszik azt, s a tények bizonyos elöre megállapitott gondolat járulé
kaivá lesznek nálok. 
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azon nézetben lévén, mintha ezek egysége elegendő lenne a népeket 
egygyé olvaszt~ni, holott jól tudjuk, hogy a társadalmi változások 
általános forrásait az éghajlat, politikai intézmények s a vallás képe
zik. Aki a szabad erők sokfeleségét anarchiának tartja s az állam 
első feltételéül az egységet ohajtja, csakis a korlátlan hatalom foko
zatos megszilárdulásá.t tartja szeme előtt, rendnek nevezvén azt. 

Mások mindent fekete szinben festenek le, sőt még a szándé
kokat is, hízelegni akarván azon emberi gyengeségnek , mellynél 
fogva a nagyokat a közönséges mérték alá ezeretjük vonni. Mi ré
szünkről hiszünk a szép példák termékeny erejében. Mások ellenben 
feladatul tüzté k ki magoknak a közvélemény által elitélt férfiak P.m
lékét védelmezni, vagy, rnint mondani szokás, öket a világ elött re
habilitálni. Annyi igaz, hogy sok itélet felülvizsgálatot igényel, és 
sok félreismert nagyságnak igazságot kell azoigáitatni ; de ezen igaz
ságszolgáltatás épen nem abban áll, hogy olly érdemekkel ékitsük fel 
az illetőket, mellyekkel soha nem bírtak, hanem igenis abban, hogy 
ismerjük el azon érdemeket, rnellyeket valakiben kortársai is felfe
dezhettek volna, s a mellyeket azok egy része kénytelen vala be
vallani. 

Némellyek végre a történelmet költői szóvirágnak vagy sz6-
noki értekezésnek tekintik, s ennélfogva az elmés ellentétekben s az 
érdekes összehasonlításokban találják kedvöket, mellyek mint kü
lönczségek megállják ugyan helyöket s a pártszellemnek bö táplá
lékot nyujtanak, de az igazsággal meröen ellenkeznek. A történe
lem nem változtatja szinhelyét, de azért multja a jövőben nem ismét
lödbetik ; s jóllehet az ember mindig ugyanazon feladványokat teszi 
fel magának~ s noha a történelem nem egyéb mint a megfejtések 
különfélesége, mindazáltal ezek soha nem azonosak. De következ
tetéseket lehet azokból vonni, szükségét érezvén az ember a meglé
vőt a volttal összehasonlitani; annyival is inkább, minthogy lehetet
len a letünt fejedelmekről és népekről beszélni, anélkül hogy az em
ber a mostaniakra gondolna; mindaddig azonban mig az emberek 
emb~rek lesznek, a mult hasonlatosságánál vagy különbözöségénél 
fogva csak gunyora leszen a jelennek. 

Veszélyes kőszirt a történetiróra nézve azon nemes 1·okonszenv, 
melly az embert arra ösztönzi, hogy pártját fogja a gyengének, véd
telennek és legyőzöttnek s csodálattal viseltessék azon társadalmi 
erők iránt, mellyek semmiféle idegen segélyre nem szorulva saját 
maguknak köszönhetik létöket. Innét ama részvét a pápák iJ·ánt, 
kik egyedül puszta szóval képesek valának a fegyver hatalmának 
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ellenállar>i; innét van, hogy a mórok, kik Spanyolországba beron
tottak, s III. Fülöp, ki öket kiirtotta, egyaránt szidalmaztatnak j in
nét van, hogy a világ, melly Lengyel- és Magyarország alkotmányait 
roszal ta, irtózattal hallotta azok erőszakos megsemmisítését j innét 
van, hogy VIII. Henrik , mert a katholikusokat gyilkoltatta, s II. 
Fülöp és kath. Mária, mert a protestánsok irányában ugyanezt tevék, 
egyará.nt átkoztatnak. De bármilly nemes 8 bármennyire menthetö 
legyen is ezen érzelem, vigyázzon a történész, nehogy a szerencsét
lenséget erény s a gyengeséget vértanuság gyanánt tisztelje. 

Meg kell továbbá. hazudtolnia azokat, kik az erkölcsiség birá
jául a sikert állitják fel, s mindig a győztes félnek adnak igazat s 
ekként nem csak azt mondják : "Jaj a legyözötteknek," de egyszer
smind: "Gyalázat a legyözöttekre." Nem; a történelemben nem sza
bad joggá emelni a tényt, mert ba ez amazt. tulszárnyalná, rendkivüli 
fontossá.gra emelkednék a háboru, melly majd győzelemre eegiti a 
jogot, majd pedig elnyomja azt. 

Az ujkori történelmeknek két hibájok van, t. i. a lelkesedés és 
félelem. Az ó-kor ir~inti lelkesedés mindent evvel hasonlittat össze, 
s ma is ugyanazon embereket és erényeket s valamint a magán ugy 
a nyilvános életben is ugyanazon morált akarja feltalálni, nem vévén 
számításba az ókori egyéniségek sa jelenkori tömegek közötti iszo
nyu különbséget, mellyek körülbelül annyira különböznek egymás
tól mint a kézirat és sajtó. Innét van, hogy olly elkeseredettséggel 
küzdöttünk Patroclos bullája körül; innét van, hogy nem szüntünk 
meg a rómaiak példájára szünet nélkül kiáltozni ru aj o r es n o 8 t r i; 
innét van, hogy két vagy három kedvencz hősért egész nemzedéke
ket készek valánk agyon hallgatni. 

A fejedelmektől való félelem solikal kevesebb hazugságot ho
zott létre mint a bölcsészektől való félelem ; mert az előbbiek ha
ragja ellenében elballgatások és elleplezé~ek által védbeté magát az 
ember, mig ellenkezőleg az encyclopaedistákna.k, a dicsöség emez 
osztogatóinak egyetlen gunyja gyógyithatlan sebet ejte rajta. Ray
nal, Gibbon s más ünnepeltebb történetiróknál láthatjuk, mennyire 
féltek ama Sámeonok gunyjaitól, mellyeket Rousseau is csak azáltal 
került ki, hogy a nevezetteket a különczségekben felülmulni töre
kedett. 

És innét származott amo. tulságos engedékenység és gyáva 
utánzás, mellyek általánositák a bölcselet azon visszaélését, mellynél 
fogva mindenhol csak elvonni, osztani, tördeloi és elemekre bontani 
igyekezett. Ez az oka, hogy olly szükségesnek kiáltatott ki az ana-
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ly,;i,;, wclly gyakrau hclyteleniil használtatik, néha pedig félreértetik. 
Lagrange M e c h a n j c a-ját a n a l y t i k a j nak nevezte j gyönyörü 
munka ez, de ami különös, épen azért rnert synthetikai, miután az 
általános elvekböJ származtatja le nemcsak a másodrendü elveket, de 
egyszersmind a legrészletesebb tényeket is. Az analysis és synthesis 
lényeges és állandó mtiködési modorai a logikának, mellyben az ál
tal:\nos eszme részletesekre hantatik fel, s ezekből ismét általános 
('Szme keletkezik j azaz előbb e tüneményeket elkülöníti, azutár pP-
dig ismét összeköti. Az analysis, mondja a mély belátásu Wronsky, 
visszamenő, miután a tények kutfejeihez tér vissza; a synthesis pe· 
dig előrehaladó, amennyiben azok folyását követi j az első utat tör· 
az igazságoknak, az utóbbi azok összeköttetését deriti fel j amaz 
minden oldalról megvizsgálja a tényeket, tanácsot kér a tapasztalat
tól s a következtetések utján okról okra lépdelve felmegy egészen 
a legfőbb okig j a synthesis pedig a legfensöbb s az alárendelteket 
magokban foglaló tényekből indulván ki, lemegy a másodrendü 
okokra s a részletesebb okozatokra, és megfejti a tüneményeket saját 
felfogása segélyével, vagy helyesebben szólva igazolja ezt a tapasz
talat és észlelet eredményei által. Illy formán tanulmányozza az 
orvos a szervezet lényeges szövedékeit s a hystologicus boneztant 
alkotja azokból j azután a fensőbb boncztan a különféleségeket is
mét egyesíti, de nem az általánosítás bizonytalan ösztönétől vezérel
tetve, hanem a tény leges hasonlatosságokat meghatározva. Az ana
lysis és synthesis tehát az emberi mozgás eszközeinek, az idegeknek 
és izmoknak felelnek meg, vagy a szivattyu köldöke fel- és lejárásá
nak ; s ugyanazért a két módszer egyikéböJ magából soha nem fog 
tökéletes bölcselet előállani. A vegytani azétbontás kétségen kivül 
helyezi, hogy minden szerves test éle11y1 köneny, széneny és azótból 
áll, de azért talán a csalán miben sem fog különbözni a rózaától s a 
szurtos disznó a szép leánytól, kiért szivetek ver? A természettan, 
zene és géptan rendelkezésetekre bocsátotta a bang elemeit, de ki 
közlé az emberrel a titkot, mellynek segélyével Rossini dallamait 
alkotá? 

A mult század nagy meaterei az analysist mindenek fi.ilé helye· 
zék, és olly épületeket hoztak létre, mellyek felülről mi világosságot 
sem nyertek. Innét származott ama, minden erkölcsi eszmét nélkü
lözö kritika; innét azon törekvés, hogy az ember egyedül a külső 
okokat vette figyelembe , mellözve az erkölcsieket B homályban 
hagyva a történelem megkülönböztető jegyeit ; innét a régiség visz
szaállitása hasonlóan Dantenek a minap Florenczben felfedezett fe-

xv. 5 
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jéhez, mellynek gyönyörü arczéle van, de szeme nincs. Innét ama 
követelés, meilynél fogva a történeti tudományok a mathematikai 
valószinüség segélyével positi v alapokra fektetni czéloztatnak; ameily 
eszme Jacques Bernoulli agyában szülemlett, Condorcet által elsajá
títtatott s Laplace által nyiltan hirdettetett j de ameily ellenkezik a 
valódi történelmi analysissal, miután számtani müveletnek akarja 
alárendelni a nemzetiségek legbensöbb lényegét s az államok egyéni 
állapotát, a mellyekböl különféle helyi körülmények és látszatra kü
löncz bonyodalmak származnak, amellyek kisiklanak az általános 
szabályból lehozott ítéletek alól, mindaddig, mig a történeti helyzet 
természetét és járulékait nem ismerjük. 

Midön azután a forradalom az ész azaz az örök jog nevében 
hadat üzent a történeti jognak, melly amavval ellenkezik, a hatal
masságok ezt megvédenclök összeesküdtek az egyenlőséget követelő 
nép ellenében; de miután a szabadság ál tisztelői a legiszonyatosabb 
kicsapongásokat követék el annak nevében, valódi barátai felismer
ték, miként a történelem kötelessége elmondani, miként kelljen avval 
élni s azt fentartani, ugyszintén elszámolni veszélyeit s azon mester
fogásokat, mellyek annak megsemmisitésére vagy legalább megcson
kitására az illetök által alkalmazásba vétetnek. Ugyanazért vizsgá
lat alá vevé a különféle népek és intézményeik politikai és polgári 
állását, a törvényhozás és közigazgatás haladásait, s mindazt, mi az 
egész és egyesek jólétét elömozdi~ja j továbbá a nemzetek erkölcsi 
és szellemi állapotát, a szokásokat, véleményeket, intézményeket s a 
tevékenységet. Azon fejedelmek nyilt zsarnoksága, kiket a régi dy
nastiák iránt tanusitott tiszte'tet többé nem környezett és védett, s 
kiknek csakis a hóditási jog vala támaszuk, arra ösztönzé az embert, 
hogy mintegy tiltakozásképen a régi dicsöségeket fürkészsze. Ennek 
következtében két iskola jött létre, mellyek egyike a hübéri és hie
rarchiai intézményeket magasztalta, s mig látszólag a fejedelmeket 
pártfogolta, kiemelte a nép haladásait s élénk fénybe helyeze némelly 
fontosabb történelmi pontokat ; a másik egészen más eszmékkel a 
középkort kutatta, s az észnek századok által behizonyitott halhatat
lan jogára támaszkodva, megmutatandó vala, hogy az önkény ujabb 
találmány. A censura által korlátozva egyedül azon tények birála
tára szoritkoztak, mellyeket az képtelenség nélkül nem tagadhatott. 
Ekként az emlékezetet terhelő történelmet ollyas váltá fel, melly a 
tények jelentöségét, azok okait és okozatait kutatja, s egyszersmind 
azt fürkészi, hogyan bövithetök az eszmék, tökéletesíthetök az érzel
mek, emelhető a tudomány, növelhető a jólét, s nagyobb világosságba 
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helyezhetők a politikai és gazdászati tanok. Ezenkivül, a forrad&· 
lom olly időközt létesitvén, melly századokkal felért, a tények be· 
végzetteknek s a könyvek elavultaknak tekintethettek1 s az ember 
bátran közeledhetett azokhoz, anélkül hogy félnie kellett volna, mi· 
ként a jelent a multtal. Öilszezavarja vagy pedig hogy a szomszédsatg 
és uj idö erkölcsi ragálya öt is érinteni fogja. Azon türelmet, mellyet 
a nagyok és zsoldosaik a nemzetségi lajstromok és czimer-tudomé.ny 
összeállitására elpazaroltak, a nép most saját történetére, nyelvére, 
vallására 1 iparára és müvészetére fordította, s letaszítván az erőt 

oltárár611 és füleibe hangzván, hogy a nép szava Isten szava, magát 
látja megtestesülve a hősökben és saját szükségei kifejezését a nagy 
felfedezökben j saját nevét á.llitja a Romulusok, Solonok, Homérek és 
Aesopusokéi helyére i magát szemléH a vallásokban, magát a forra
dalmakban, 

Ekként a történelmet mindegyik század saját nézpontja ezerint 
alakítja át. 

Eközben az ujabb történelem is részesíttetett azon figyelemben, 
mellyre előbb kizárólag csak a régi történelmek tarthattak számot i 
a népek állapota általános szempontokból ítéltetik meg, s az egyese
ket érdeklő események az egész emberiség sorsával összefüggésbe 
hozatnak. Nem lévén szándéka a fejedelmeknek hízelegni 1 de a 
népek által megértetni, az elbeszélés élénkebb és terjedelmesebb, a 
jeleore vonatkozó alkalmazásokban gazdagabb, B emellett terjeszti a 
szabadság eszméjét, ameilyből él. 

A történelem kétségen kivül leghathatósabb gyógyszer azon 
zsarnoki szellem ellen , melly a tények igazságos méltánylását és 
részrehajlatlan ell:íadását akadályozza; mert összekötvén az elméletet 
annak gyakorlati alkalmazásával, megmutatja a jó és lehető közötti 
különbséget, ugyszintén azt is, hogyan védi néha a rosz a jót, s ho
gyan fészkeli be magát a hamis az igaz közé ollyformán, hogy az 
ember kénytelen eltürni a konkolyt, nehogy avval a buzát is kitépje. 
Nagyszerü leczkéiben a benső ember azaz a lelkiismeret viszontag· 
ságait a külső emberéivel társitja, B elmondja, miként fejlődtek ki 
legyen az államok a századok hosszu során át j a tények tudományát 
és a politikát azáltal hogy mindakettöt eszélyesen tárgyalja, egymás· 
fial összhangzás ba. hozza, s ezekkel párhuzamosan vezeti a jogtudo
mányt, ez és az előbbiek tulajdonképen ugyanazon egy eszme külön· 
bözö alakjai lévén. Nem régen Németorsz!lgban a jogtudósok meta· 
physika.i iskolája t ö r t é n e t i mellékczimet vett fel, miután fö fel· 
adatául tüzte ki a törvényhozás összegét 1\ mult mindegyik korszaká· 

5* 
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ban a társadalom megfelelő állapotával iiss:6ckötni; ká1·, hogy némell y 
tagjai az optimismus, némellyek ismét a fatalismus karjaiba veték 
magokat. 

Midön Montesquieu felkiáltott "Boldog azon nép, mellynek tör
ténelme unalmas"; midön mat;ok egekig emelték azon kormányokat, 
mellyek egyedüli érdeme abban állott, hogy rólok a történelem mé
lyen hallgatott, kétségen kivül helyezék, hogy véleményük szerint 
az_egyedüli jó a rosz hiánya, s hogy a történeti elbeszélésnek csakis 
a zajos tényekre s a hősies eseményekre kell szoritkoznia. Azonban 
aki a társadalmat saját elemei t. i. a hasznos, igazságos, szép, szent, 
igaz szempontjából szemléli, s hármas jelképe, az egyház, iskola és 
a bankok után itéli meg, az tudni fogja, hogy a háboru vészein kivül 
más szerencsétlenségek, az udvari ünnepélyeken kivül más gyönyö
rök, s a hóditásokon kivül más dicsöségek is léteznek. Arkwright 
és Watt, kik a munka állapotát átalakiták, az emberi kart gépekkel 
s a kicsinybeni ipart nagyszerü egyesületekkel helyettesitvén, bizo
nyára tovább fognak élni az emberiség emlékében, mint némelly cso
dált de egyszersmind a szerencsétlenek átkaitól kisért hirneves 
hősök. 

Mi azt hiszszük, hogy az emberi szellem egyedül müvei össze
gében nyilatkoztatja ki magát teljesen i minden egyes ténye a tudo
mánynak tanujele egyszersmind az egykor élt embereknek; ama 
növény Linné és Tournefort hátrahagyott nyoma i eme mathematikai 
megfejtés Pythagoras és Galilei életéről tanuskodik. Azért a multat 
a jelen élenk érzetével szükséges szemügyre venni, s a részletes tör
ténetek jelentését az egyetemes történelemben kell keresni. A poli
tikai világ háta megett az érzelem, értelem és ipar világa mozog i a 
fejedelmek és a forradalmak vezetöi háta megett ott áll a pap, ki 
imádkozik, a költő, ki énekel, a szerzö, ki ir, a tudós, ki elmélkedik, 
a müvész, ki remekmüveket alkot, s a munkás, ki dolgozik. Ekként 
ama mondat :· "Homo sum, nihil humani a me alicnum puto" különö
sen a történetirónak áll jól, minden alkalmas ismertető jelül azoigál
ván neki a társadalmi állapot felismerésére, ugy az ipar találmányai, 
mint a hiuság képzelődései, ugy az él!z tekintélye, mint a szellem füg
getlensége és a kötelesség erkölcsisége ; ugyszintén mindaz, mi az 
emberi értelem három müködési utjáról, a tapasztalat, ész és kinyilat
koztatás köréből ajánlkozik; valamint a tevékenység és szanvedö
legesség amaz összege, melly az emberben és minden dologban egy
:.u·ánt nyilvánul; nem különben az emberi természet hajlamai s az 
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értelem fogalmai, és az értelmi, erkölcsi éR physikai lét hárornsága és 
egysége. 

Mi részünkről csak akkor vállalkozhatáok ezen munkára, ha az 
emberiség egységét illye~ egységben összefoglalnunk sikerült; és mi 
ábrázoltuk v!\gy helyeaebben szólva mi kisérlettük meg először az 
emberiség történeimét egészben; és pedig nemcsak némelly nemze
tek folytatólagos történetét, nemcsak mindegyik politikáját, de az 
összes emberiségét, melly a viszontagságok közepett majd előre ha
lad, majd nagyobbodik. Valamint azonban a jogtudósok emlitett 
történeti iskolája nem fürkészte, vajjon szükséges lenne-e egy tör
vénykönyv, de kijelentvén, hogy azt egész tökéletességében eléálli
tani lehetetl"en, ebbiH azt következtette, hogy arra vállalkozni tehe
tetlen önhittség volna a törvényhozó részéröl; épen ugy roszalni 
lehetne, ha valaki az egyetemes történelem megirására vállalkoznék, 
miután annak egész tökéletességében való előállitása szinte lehetet
len. De Göthe amaz épen olly mély jelentésü mint lehangoló mon
data: "hogy az ember valamit tudjon, szükséges mindent tudnia" 
nem oda vezetne-e bennünket, hogy végre semmiről se írjunk? Ek
ként mi, jóllehet a feladat nagyságának meg nem felelő erövel, el
szántuk magunkat egy uj ábrázolatot legalább egységökben uj esz
közökkel létesiteni; s határozottan lépdeJtiink ezen ezéJunk felé, 
gyanakodással viseltetve a tetszés-nyilvánitágok iránt, s erőt meritve 
a szokatlanul heves megtámadásokból ; és ma a vég felé sietünk, 
mielőtt megérkeznének ama ránczok, mellyeket az öregség csak ugy 
rányom a lélekre mint a homlokra. 

Magában a munka szövegében soha nem tereltük a szerzőre az 
olvasó figyelmét, mellyet a tárgy különben is egészen igénybe veszi j 

itt azonban harmadszor általános szemlét tartunk magunk s munkánk 
felett. Kényes lépés ez, miután minden illyes átnézet hamarabb meg
rovatik azért, mit elhagy, mintsem tet8zésnyilvánitással jutalmaztatik 
azért, mit tartalmaz; ehhez járul még, hogy minden előszó törvénye, 
szüksége vagy hibája nem annyira kutatni, mint egyszerüen állitani, 
nem annyira az egyes tényeket előadni, mint inkább általános néze
tekkel foglalkozni. De mindegy j vakmerőségünk hire már meg van 
állapitva, és mi soha sem törekedtünk azon nyomorult vagy veszé
lyes dicsőség után, hogy az irodalmárok nagy tömegének vagy az 
egyes pártoknak tessünk. Mélyen éreztük, miként törpül el a nagy 
eszme az utánzók kezei között, dc egyszersmind meggyőzödtünk, mi
ként egy nagy munkával nem szabad könnyedén elbánni, még azok
nak sem, kik azt f~lfogni nnm képesek. 
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És most utóljára fordulok egyenesen az olvasókhoz, kikkel, 
mint remélem, a hosszasb együttlét alatt megbarátkoztunk, szükségét 
érezvén munkámat illetőleg néhány szót ismételni. Szándékom volt 
a száraz tudományosságot, melly az érdekességet tompitja, s az idc
ologiát, melly az igazságot veszélyezteti, ugyszintén. az unalmat é~; 
tévelyt kikerülve a középen haladni, s nyilt őszinteséggel előadni 
azt, mit előszeretettel tanulmányoztam, egyaránt távol a rendszeres 
elfogultságtól s a különczségek iránti csodálattól, s folytonosan a je
lenkori tudomány hóditásait kutatva; amennyirc az emberi természet 
megengedi, igyekeztem részrehajlatlan lenni mind az emberekkelmind 
pedig a véletlenségekkel szemközt, mellyeknek teremtményei s egy
szersmind áldozatai vagyunk ; a tényeket megvilágitani szándékozva 
lehetőleg ragaszkodtam az igazsághoz, és törekedtem a bizonyosság 
után; a határozatlan elméletektől iszonyodván, erUs akaratom volt 
igazságosnak és rettenthetlennek lenni, sarkaitatva azon parancsoló 
marészség ál(al, melly mindenkiben szükséges, ki mások birája gya
nánt akar fellépni. Az altalános formulákat, mellyek csak a hatá
rozott eszmék hiányát takarják el, kerülni igyekeztem. A történész 
biró, s mint illyennek szükséges ítéletét indokolnia s nyiltan kimon
dania. Inkább nemzetem világos, józan és gyakorlati bölcseletéhez, 
mintsem a homályos rendszerekhez és csábitó különcz állitásokhoz 
akartam magamat tartani; nem feltételeztem tulságosan sok előisme
retet olvasóimnál, s nem utasitottam más könyvekhez, kivévén, mi
dön nem voltam képes magamnak a tárgyról kielégitő fogalmat al
kotni, vagy akadályozva valék azt kifejteni; nem hallgattam el a 
mások által már megmondott igazságokat, mert soha nem felesleges 
azokat ismételni; nam használtam készakarva a félénk óvatos s az 
elnyomott elkeseredett nyelvét; nem lepleztem el véleményeimet 
kétértelmü szólamokkal, mellyek a zsarnokok megvetése és a pár
tok haragja ellenében megvédhetének, hanem haladtam egyenesen, 
egyik felé sem hajolva; és csak igy van ez jól, miután a pát·tok a 
végleLek utain járván, a becsületes embernek csakis a középen lehet és 
kell haladnia. Könnyü és kellemes dolog a tömegtől tolatvajárt utakon 
haladni, egekig emeltetve a korlátolt szellemek által, kik benned 
saját középszerüségöket tapsolják meg! De a tulzás a hanyatló tár
sadalmak nyelve, mig ellenben az igazság nélkülözhetetlen szükség 
azoknál, mellyek rendes állapotban vagynak vagy ujjászületnek. 

A szerzönek, ki darabonként kénytelen munkáját kiadni, s aki 
következésképen kevésbbé figyelmes olvasókra számíthat 1) 1 sok ne-

1) Il y a un point snr lequel il faut ae réaigner quand on écrit ; c' est d' 8tre 
lu légéremem, et d' etre jugé du haut en baa. Say, Petit volume. 
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bézséggel kell küzdenie, midön eszméi által összhangzatos benyomást 
akar gyakorolni olvasóira, ami nélkül a munka felett tökéletes itéle
tet hozni lehetetlen. Innét van, hogy mig az iró az olvasó látkörét 
a világ haladása felett tágasbitani törekszik, a rövidlátó azobatudó
sok serege vétkOl rója fel neki, hogy Herodot vagy Livius szavait 
szentirásnak nem tartja ; innét származnak az aprólékos szemreM
nyások azok részér81, kik nem birnak ama magaslatig emelkedni, 
hol a szép és igaz egygyé olvad j innét azon követelés, hogy az iró 
mitsem mondjon abból, amit mások már elmondottak, s ugyanakkor 
mások véleményei tartatnak eléje, mellyek az övéivel ellenkezésben 
állanak j innét van, hogy elkülönzötten ítéltetnek meg egyes monda
tai vagy értekezései, mellyeknek csak a többiekkel összef"tiggöleg 
vagyon helyes értelmök, vagy épen neki tulajdoníttatnak olly véle
mények, mellyeket sajátlag a támasztható ellenvetések iránti tekin· 
tetből egész nyiltsággal hozott fel, vagy megfogják egy szaván, mely
lyet a tények meghazudtoltak, azon álbölcsészek örökös és aljas mes· 
terfogásait követve, kik a szövegböl egy szót kiragadnak, annak 
jelentését elcsavarják s miután saját mérges nyálukkal bevonták, 
azokra köpik ki, kik azt a legnemesebb értelemben használták •). 

Nem csoda tehát, ha kUlönféleképen ítéltetik meg egy könyv, 
kivált azok által, kik azt nem olvasták, nem csoda különösen olly 
időben, midön az emberek szabadon söt zavartan gondolkoznak, fi
gyelem nélkül és kapkodva olvasnak s minden hangot eszmének 
vesznek ; midön a tudományt a nyugodtság árán megszerezve, ke
veset elmélkedve és felette sietve alkalmazni akarjuk az elveket, mi
elött azokat tanulmányoztuk volna; midön csak félig gondolkozunk, 
s gondolatainkat közrebocsátjuk, mielött azokat megérleltük volna; 
midön a pártok önhittségökben azt követelik , miként egyedül ök 
vagynak a jó és igaznak birtokában, anélkül hogy az ellenvélemé
nyeket vizsgálat alá vennék, és mindannyian a kétely erőtlenségét 
heves szavakkal akarják eltakarni, anélkül hogy törödnének vele, 
igazuk van-e vagy sincs. 

Itt szavaink élesebbek lesznek, s az olvasó talán roszalni fogja, 
hogy miután annyi köteten át csak eszméinkkel foglalkozánk, most 
egy lapot arra szentelünk, hogy kiöntsük a kesel"üségeket, mellyeket 
éveken át cseppenkint nyeltünk el. Ha egy országban, hol olly sok 

•) A leggyakoribb de egyszersmind legkevésbbé alapos vi\d ellenem, hogy 
nem idbek. Erre vonatkozólag elég munkám lapjait figyelemmel kisérni, s az 
illető meg fog gyözödni , hogy egyetlen sv.erzö sem támogatá elbeszélését annyi 
idézettel mint én. 
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akadályra, olly kevés bátoritásra. s épen semmi segélyre sem talál az 
író, a legdurvább megtámadásoknak látja magát kitéve, s mindamel
lett a küzdelem közepett a diadal mosolyát hordja ajkain, s annyira 
lenézi az olvasót, hogy egészen közönyös előtte, vajjon birja-e he
lyeslését vagy sem, vagy épen annyira aljasnak tekinti a honi iro 
dalrnat s annak tehetetlen öreit, hogy nem tartja méltónak azokról 
szólani, nemde erős lelkületre mutat ez? Í:s mégis roszul cselekszik 
az, ha panas~kodik: az igazi spártai gyávának bélyegeztetik, ha 
sohaj lebben el ajkiról, midön a róka beleit marczangolja; mig ellen 
ben helyeslö kiáltásával tiszteli meg a bámuló tömeg, ha hallgatva 
képes meghalni. 

De végre elérkezik a vi8szafizetés t. i. a halál órája, vagy, ami 
egyre megy, azon nap, midön az illető kifáradván és kimerülvén el
veti a tollat és nem támaszt többé féltékenységet kortársaiban. Azok, 
kik soha nem léptek a tett terére, kik nem akarnak többé müködni, 
kik ismételve hirdetik, hogy megszüntek müködni, igenis azok nagy 
férfiaknak neveztetnek 1), dicsöség és jutalomban sőt ami több azon 
nyugalomban részesíttetnek 1 mellynek az elfásult nemzedék meg
gyözödését és emberi méltóságát is kész feláldozni. 

Csak hadd élvezzék e nyugalmat j vannak azonban férfiak, 
kiknek kedvesebb a veszély és küzdelem, mint némellyeknek a 
siker és diadal. Lehetne-e a tétlenek és simulékanyak nyugalmát 
párvonalba állitani azon kimondhatatlan gyönyörrel, mellyet az em
ber a munkában s annak tudatában érez, hogy szivböl eredő szava 
a szivbe hat; melly rettenthetlenül nyilvánitja azon érzelmeket, mely
lyeket ifjuságtokban olly hévvel ápoltatok s késöbb is megtartotta
tok, habár mérsékeltetek? vagy ama meggyőződést, hogy szavatok 
ezer és ezer szüz s minden előitélettől ment kebelben visszhangra 
talál ? 

Más részről mennyit köszönhet a szerzö azon körülmény
nek, hogy kényszerítve van egyedül magában bizni s ezen bizalom
bóllehetöleg legtöbb erőt meriteni, nem tántorittatva el mások en
gedékenysége által arra, hogy maga iránt szintén elnéző legyen j 
mennyit köszönhet továbbá azon szükségnek, hogy a jó és igaz után 
törekvö szivet kielégítendő kénytelen tárgyába a fiatalság egész szen-

•) Si la puisaance de mon nom s'est acc·n-'e. c'est que j' ai ce.•sé d' éc:r·ire," igy 
irt Chsteaubriand 1842·ik év julinR 1-röl !telt egyik levelében. Vernet pedig igy 
szólott Greuze-höz: "Hallgass ,·ám; sziinjél m~g nagy feRtő lenni, s Rz !\kade· 
mia azonnal dicséretekkel fog elhalmmmi. '' 
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vedélyével, meggyőződésével s a rosz iránti gyülöleté~el bemélyedni! 
A tulzott elnyomás erővé leszen j a czölöp is ezenved a vas snlyok 
ütései ala:U, de mindig mélyebben halad a földbe, s egykor képes 
leend megtartani a hidat, melly két átellenben levö partot összeköt, 

Azért ha wunkám nem is támogattatott a nagy meeterek taná
csa s azon nyilt hamindjárt nem t'gészen jóakaratu kritika által, 
melly nem csupán az elkövetett hibákat veti szemünkre, de az ujab
baktól is megóv, legalább eredetibb az a gondolatmenetet illetőleg, 
nem lévén kénytelen azok véleménye iránt elözékenységgel visel
tetni, kik azt pártfogásuk alá veend!'tték ; nem azon tekinteteknek 
hódolni, mellyek bizonyos kötelezettséget rónak ránk azok irányá
ban, kik velünk száz pontban egyetértenek, háromban vagy négyben 
pedig ellenkeznek j nem végre a tisztelet egy nemét érezni az em
berek, szerziík, tanok és elvek iránt, amellyet a barátság tudtunkon 
kivül is ránk erőszakol. Szerencsere az, ki a nagyok kegyét és tet
szését nem vadászsza, sem a tudósok seregének nem hízeleg, ma sok 
igazságot megmondhat j a gondolat világa nem kelt többé féltékeny
séget az anyag világában, vagy legalább ez nem képes amazt meg
semmisiteni; most már a közönség veszi meg az iró munkáját, s nem 
a pártfogó annak szolgálatát. 

Erős szándékom volt megközelíteni a müvészet ama legmaga
sabb fokát, melly a képzelődés, gondolat és alak közötti összhangzás
ban áll j elsajátítani amaz egyszerüséget és könnyedi!éget, mellyek 
nélkül sem az ember méltóságteljes, sem az iró eredeti nem lehet, 
ugyszintén a szú azon hatalmát, melly ugyanazon egy kutfőböl szár
maztatja a felfedezést, meggöződést és ékesszólást j párosítnni a szá
mitást a merészséggel s az eszélyességet a lelkesültséggel; egy beol
vasztani a tényeket nem a szavak de a cselekvések moráljával ; fel
fedezni ama becses titkot, mellynél fogva az ember tudós lehet, anél
kül hogy annak látszanék, s azon meggyőződést költi másokban, 
hogy többet tud annál amit mond, de elég erővel bir azt észre nem 
vétetni j mindez, ismétlem, szándékomban állott, de magam érzem leg
inkább, mennyire távol maradtam attól. Mindazáltal ha nem ia sa
játitottam el mindazt, mit más történetiróktól követeltem, legalább 
kikerültem azt, mit bennök szigoruan megróttam. Ezen szigor meg· 
vetésnek magyará.ztatott, de mellyik ember, hacsak az aljasság leg
maga;;abb fokára nem jutott, lenne képes azokat lenézni, kik öt meg
előzték, ha mindjárt az övéitől különböző léptekkel haladnának is az 
uton, mellyet azok neki nyitottak ? Nem illyes érzelmeket ápolt 
keblemben azon férfiu, ki első kedvetteté meg velem ezen• tanulmá-
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nyokat s aki a parancs- söt a példánál erősebb lelkesitö szavával arra 
szoktatott, hogy az iskolák hivatalos előitélete s az akademiák clas
sikus elfogultaága nélkül szemiéijem s függetlenül fürkészszem a 
multat, amikor tévedhet ugyan az embe1·, de legalább aljasságra nem 
vetemedhetik. Nem szünt ö meg ismételni, mennyire kötelességünk 
legyen azok gondolataival és cselekvéseivel megismerkedni 1 kik 
bennünket az életben megelöztek, s mennyire szükséges a történelem 
hatályos szavára hallgatni s azt hangoztatni különösen az olaszoknak, 
kik örömüket, vigasztalásukat s reményeiket a multban kénytelenek 
keresni. . De evégre nem elegendők a könyvek j hanem meg kell 
látogatni a nevezetesebb helyeket, megkérdezni a hagyományokat, 
kiJesni a szenvedélyek játékait s azután a magányban mások s ma
gunk felett elmélkedni, s a nép kenyerét enni, ennél lévén leginkább 
feltalálható a jövőbeni bizalom. És hozzá veté: "A tudatlanság és 
önhittség a tudós kétkedés álczáját veszik fel, hogy a jelen okozatok 
távol esö okait eitagadhassák ; de az ernyedetlen tanulmányozás oda 
vezet bennünket, hogy felismerjük azon kapcsot 1 melly Socrates 
gunyora és Spartacus mészárlásai, Gracchus és Mirabeau, Nagy 
Károly Olaszországba való jövetele s országunk szolgasága között 
létezik j felismerteti velünk, hogyan jött létre a roszból a jó, a hübé
riségböl a községek, a tengori rablók fészkeiből a Hansa-városok, a 
nyaktilóból a Napoleon-codex, s hogyan jelelte meg a gondviselés a 
haladást majd egy intézmény-, majd egy háboru-, majd egy ember-, 
majd végre egy bizonyos tanban. Ezen okokat felderiteni az olvasó 
előtt annyi mint elsajátítani azon müvészetet, hogy a mult érdekelje 
a jelent, s a régi eseményekben a magunkéit olvassuk. 

"Azok 1 kik a tudománynyal üzérkednek, s kik legfölebb a 
keltek és osztályozások terén tudósok s akik elött Cicero nem egyéb 
mint római szónok, Caesar egyedül a C o m m e n t á r o k írója, s 
Dante a D i v i n a C o m m e d i a költője, nem bitorolha~ják a ttirté
nész nevét, valamint azok sem, kik megelégesznek bizonyos felületes 
ismeretekkel, anélkül hogy eszökbe jutna, miként a tudományosság 
csak eszköze az erkölcsi tudományoknak, mint az algebra a géptaní 
és mértani feladványok megfejtésének. 

"Minden század sok elemet viszen be a maga korából abba, 
mellyet leír, és tanulni akar saját beszédéből; azért kimerithetetlen uj 
van a történelemben, daczára az események változatlanságának. Ezek 
anyagi ismerete a kritikához tartozik; a publicista pedig bölcseleti 
értelmezést hoz ki azokból; ami által az elbeszélés magasztos okta
tássá válik arravaló nézve, ami a társadalom alapjait fentartja vagy 
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lerombolja; a tények erkölcsiségét a társadalmi rend legfóbb kérdé
seire alkalmazza i s az események tudományával azok okai tudomá
nyát párosítván felfedezi azok látszólagos jelleme alatt a valódit; a 
hamis itéleteket kijavítja s helyes következtetéseket von. Ekként a 
történész maga is alkotóvá leszen. 

"A kritika szerenesés merényletei nagyobb hasznokat hoztak 
létre, mint várni lehete i de valamint a Montgolfier testvérek első kí
sérletei következtében azon hit kapott lábra, hogy az ember a lég 
urává lőn, s a galvanikus rángatózások azon meggyőződést kelték, 
hogy az élet titka fel van fedezve, ugy a kritika is ki akarta jelölni 
a törvényeket, mellyek szeriot a tényeknek haladniok kell. Innét 
származtak azután ama bizonytalan elméletek, általános rendszerek, 
a képzelődés és okoskodás ama kicsapongásai, mellyek mindegyik 
uj felfedezés vagy elmélkedő ész által dugába döntettek. 

"Annyi igaz, hogy nem elég ismeretekkel birni, de szükséges 
il élni is j hogy az ember haladhasson, tudnia kell, hova megy, s hogy 
müködbessék, tudnia kell, mit akar; de egészen más bizonyos rend
szerrel s ismét más bizonyos czéllal birni ; és ezt tagadni nem lenne 
más, mint kimondani, hogy nincs szükségünk eszmékre i mert ez 
annyit jelent, mint valameily czélt kitüzni, a tárgyról magunknak 
világos és biztos fogalmat alkotni. De hát tulajdonképen mik is a 
tények magukban? Muzeumokban heverő régi fegyverzetek, maly
lyekbe képzelödésed egy szörnyet vagy hőst állithat i utjelölök az 
erdő közepén, mellyek megmutatják az utat, ha valamellyik táj fdé 
vannak irányozva, de mit sem használnak, ha a földön feküsznek. 
Könnyü a történelmet bármelly foltevés ezerint hajlitani; a valóság 
hypothesishez vezethet, s a tényből utópia származhatik. Tudomány
nak benne csak az nevezhető, minélfogva az események összeköttet
nek és magyaráztatnak1 kiragadván azokat előbbi elkülönzött és ÖSZ· 

szefüggés nélküli állapotukból: valamint épitésznek nem azt nevez
zük, ki az anyagszareket kivájja, kiválogatja és rakásra hordja, dc 
azt, ki azokból egy szép és a ezéinak megfelelő épületet alkot. 

"A történelem lajstromba foglalja az erkölcsi kísérleteket, mely
lyckben az emhe•·iség a világ kezdetétől gyakorolja magát j idősoruk 
és összefüggésök ezerint osztályozza azokat olly módon, hogy felfe
dezze lánczolatuk törvényét, s azon szándékkal, hogy nyilatkoztassa 
ki az emberi nem jövőjét, és mutassa fel a társadalmak előtt, melly 
tények vagynak a korukban létezök közöl haladásban, mellyek ha
nyat\ásban, mellyek en y észnek el s mellyek vergödnek tulysulyra i 
hogy igy a népek tájékozni tudván magukat ne legyenek kénytelenek 
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a so1·s szeszé.lyeire támaszkodni, s hogy előrelátván a társadalmi tö
kéletesedéseket, hárítsák el az akadályokat s kerüljék ki a veszélyes 
liikéseket. Ezáltal minden tény fontossá válik, mert az emberiség 
sorsát érdekli; ezáltal minden egyes munkája az egész javát mozditja 
elő: ezáltal az ismeretek szellemi és erkölcsi táplálékok lesznek, 
mellyeket mindegyik ember az emberiségnek nyujt. 

"És azért, ha ugy tetszik, kerüld az eszményít és a torzításo
kat; ne készíts a jelenből jövőt, melly ábrándozik, vagy multat, melly 
siránkozik, de igyekezzél abból alapot késziteni a történelem szá
mára, melly a képességet a szokással egyesíti, mert ha a csillagász 
fenn hordja fejét, a kapás pedig földre függe;;zti szemeit, ez nem a 
kiilönbözö hajlamokból, de a szokásból és czélirányosságból szár
mazik. 

,1HátJ·a van még az alak, melly sok nehézséggel jár kivált olly 
országban, hol a nyelv felette határoza1lan, s olly időben, mellyben 
a szerzök az olvasók szórakozottságára számítva azon véleményben 
vagynak, hogy azt el lehet hanyagolniok. A tudományos modor el
tompitá az irodalmi ízlést, és azon körülmény, hogy az ember a tör
ténelmet tudománynak tartja, elfeledteti vele, miként az müvészet is, 
s hogy csak mint illyen sovárog halhatatlanság után. Mert ha a tudós 
az igazság felfedezésének szükségétöl vezérehetve néha durva kül
söbe öltözteti is munkáját, hosszu életet csak azon könyvek remél
hetnek, mellyek logikai terv szerint vagynak rendezve. Aki a do
logról világos fogalommal bir, szivesen lemond a homályos és önhitt 
nyelvezetről, de egyszersmind nem bálványozza a minden szépségtöl 
megfosztott világosságot, melly átlátszó ugyan, de mit sem láttat a 
feneken 1); hanem igenis elsajátítja a szabatosság és mtídszer szigoru 
izlesét, ameily csak sok hiba és kisérlet után jő meg; s a nagy igaz
ságokat minden czifraság nélkül tudja kifejezni. 

"Azon iró, ki egy hangot használ, csak egy időben Pl; és illye· 
nek azok, kik (talán csakis Olaszországban) irodalmi gyakorlatnak 
tekintik a történetírást, s figyelmöket egyedül az alakra és kifejezé
sekre fordítják, mellyek sima egyhanguságában elenyésznek a vo-

1) Juger et raconle1" a la foia; manifestel" wus les dona de l' imagination dans 
la peinture exaete de la vériti; se plai1·e a lout ce qui a de la vie et du mouve
ment j lai.tse1· au leetewr, comme a aoi-meme, son libre arbitre pour bltime1· et appro
uver j aUier une sorte de douce ú·onie <'< une impartiale bienveillance , lels sonl; le~ 

traita principau:~.; de la nan·ation fmn~ai.•e. Barante, Préface it l' híRt. n<'R Dnr~ dP 

Bonrgogn~. 
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nások, mikéut a tul:ságo~;an megvilágitott fcl:itrnénynél. Az igaz, hogy 
az irmadorban szükséges, rniként mérsékelten festői legyen, de ez 
magában nem elég, hanem megkivántatik még abban a részletek és 
képek finom választéka, ugyszintén a pongyolaságtól ment teJjedP.l
messég s a homályosság nélküli rövidség s végre a könnyUséggel 
párosult ama szabatosság, mellyben az elbeszélés a részek arányos
súgával, a tények lánczolatával, az összekötés ujságával, mesteri át
menettel, helyes renddel, józan képzelődésse!, s állandó érzelemmel 
Lir; mellybcn a gondolatok merészsége s a nyelv élénksége nem árt 
az egyszerü és szigoru ízlésnek; mellyben a szerzö a nyomozást lel
kesültséggel képes vegyiteni, s akkor is, midön a jelenkori emlékira
tokat használja fel, eszélyesen részrehajlatlan tud lenni. Én wind
azáltal nem helyeslem ama cosrnopolitikus irályt, mellyet némellyek 
részrehajlatlanságnak szeretnek nevezni, sem azon ártalmatlan köz
helyeket s ama hideg lelkesedést, mellyek olly jogtalanul követelik 
maguk számára a hazaszeretet és szabadelvüség nevét. Felette köny
nyü a fenhéjázó szavak használata, felette könnyü az eszélytelen bá
torság, nagyon könnyü az állelkesedés, de a marcziusi naphoz hason
litanak ezek, melly mindent csirázni késztet, de rnit sem érlel meg. 
Különben a dolog ugy áll, hogy sokkal nagyobb tapsvihart idéz elő 
a köznépnél, aki igy kiált fel: H o r d juk e l a z A p e n n i n ek e t, 
ek k é n t O l as z o r s z á g o t e g y g y é t e e n d ö k, mint az , ki 
lassankint utakkal épiti he azok magaslatait s fiait gondolatokban és 
érzelmekben egyesíti. 

"Munkálkodjál bár a11 igazság szent méltóságával s az egyéni 
függetlenség fönségében : ki fog veled törödni? Korunk rögtönző 

dühe s a legyőzhetetlen vágy élvezni a gyümölcsöt, midön még a 
mag alig vettetett el, elkedvetlenitik a komoly és mélyebb gondolko
zásu férfiut, nem engednek időt a nyugalom termékeny hatásának 
érzékesitésére, minduntalan azon rendkívülit és megmérhetlent kö
vetelik, mellyek nem függnek az ember hatalmától, csakis vágyai 
lévén ennek végtelenck. Nem; nem elég az elmének azt rnondani: 
L é g y sz a b a d, de szükljéges egyszersmind hozzá tenni: L é g y 
erős és sajátítsd el a mérséklet erejét. 

0
De az ernberek legnagyobb része olly rövid látásu, hogy csu

pán két esetet ismer ; s ha megmutatod, hogy egyiknek nincs igaza, 
azt következtetik szavaid ból, hogy a másiknak adtál igazat; ha I. 
Károlyt megrovod , következésképen Cromwellt magasztalod ; ha a 
portoreale-iak jámborságát kiemeled, tehát ellenfeleiket lenézed; ha 
valamit érdemül tudsz be egy németnek, tehát hűtlen vagy Olaszor-
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szághoz. Mindnyájokat még akkor sem elégíthetnéd ki, ha az örö
kös dicséret piszkos egyhanguságának engednéd át magadat. De ha 
nem vágyol ama dicsöség után, mellyben a tömeg azokat részesíti, 
kik szenvedélyeiknek hizelegnek j ha nem czirógatod azon önhitte· 
ket, kik képtelenek lévén valamit alkotni, hangzatos fecsegések és 
érthetlen szózagyvalékok által akarnak jelenti.lségre emelkedni; ha 
tettleg visszautasítod hazádról azon vádat, hogy ez legfölebb csak a 
hirlapokkal, regényekkel és külföldieskedéssel törődik j ha minden 
zaj nélkül a tétlen tömeg élesztőjévé teszed magad s ápolni fogod a 
ióben az üdvös eRzméket s a szivben a nemes érzelmeket i ha eMg 
bátorságod leszen arra, hogy embertársaidért a világ botránykövévé 
légy j ha képes leendesz egész csendességben megelégedni avval, 
hogy igazad van s elégnek tartandod győzni, anélkül hogy diadal
maskodni akarnál i ha a valódi nagyságok iránti tisztelet nem fog 
akadályozni abban, hogy a régi társadalom nyomornságait kimutasd, 
sem vétkeik, hogy annak érdemeit eliarnerd ... ne várd a legsajná
latraméltóbb sorsot, azt t. i. hogy senkiben sem fogsz csodálatot köl
teni i hanern igenis azon felületes elmék megtisztelő gunyjait, kik 
unalomból olvasnak s egymás közötti megállapodás után ítélnek j 
igenis azok rnegtámadásait, kik nem akarván háborgattatui álmaik
ban, előbb nevetségessé tennis ezáltallerontani igyekeznek azt, mit ér
vekkel megdönteni nem képesek j igenis azok őszinte vagy ledér tü
l'elmetlenségét, kik meggyőződésből vagy bizonyos kilátások által 
kecsegtetve szegődnek valameily ügyhöz. A még napjainkban is 
egyensuly után törekvő társadalom ingadozásai s a két világ között, 
mellyek egyike kigunyolja azt, mit a másik csodál, a dicsőség csak 
ugy szerezhető meg, ha az embe1· kész magát a gyalázatnak alája 
vetni. Ha ollyanok által fogsz bántalmaztatni, kik téged nem ismer
nek, a hallgatásban keress vigasztalást i ha az ugynevezett erős szel
lemek által, akkor engedd oda nekik köntösödet s öntudatod tiszta
ságával vonulj vissza előlök j egyaránt távol maradván a kislelküség
től és önhittségtől, mint ollyan, aki tudja, hogy csak egyszerü esz
köz az lsten kezében. Azok, kik Jerusalemet ujjá épiték, egyik 
kezökkel dolgoztak, a másikban fegyveröket tartották. Katonáskodás 
az elet 8 háboru az írói pálya. 

"Gondold meg, hogy az irodalmi müvek cselekvések; hogy az 
iró a társadalom papja; hogy a szabadosság csak azok által nyomat
hatik el, kik a szabadságnak zálogokat nyujtottak; s hogy arra., mi
ként valaki meghallgattassék, nem elég a kötelességekről szónokolni, 
de szükséges még, hogy védte legyen a jogokat. A komoly, üdvös 
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és jó eszmék felé irányuló mozgalom terjedésével az ész felülkereke
dik, s ha valaki hosszas munkája közepett daczá1·a az értelem csa
pongásainak és a vélemények változékonyságának állhatatosan meg
marad saját meggyőződése mellett, az bebizonyította, hogy az nála 
átgondolt és őszinte; s végre a gunyolódó is tiszteletet fog érezni az 
iránt, ki szilárdan megtartá helyét, melly annyi megtámadásnak vala 
kitéve. 

"Csak egy ut marad fel tehát a történetíró számára;. és ez az, 
hogy a jóra hajlandóságot, annak fölfogására készséget s akarására 
állhatatosságat csepegtessen olvasói szivébe; továbbá hogy állandóan 
őszinteséget tanusitson, mert az őszinte ember még tévedésében is 
csak félig csalatkozik; végre hogy ápolja azon eszméket, mellyek 
az üldözés közepett vigas:t.italást nyujtanak s a vértanuságot dicsö
ségessé teszik. A haldokló Herder ezt mondá fiának: Su g a lj 
egy nagy gondolatot; csak ez üdit fel." 

Ezeket mondá nekem meaterem ; és sza v ai annyival szeetebbek 
ma előttem, minthogy a sirboltból hangzanak felém t), Amennyire 

l) Megengedi nekem az olv11s6, s bizonyár" nem fogjll. hiusAgnak magya
rázni azon örümet, hogy közlöm itten ama levelét, mellyet halálos ágyáből inté
zett hozzám, különben is megjárván már az a hirlapokat: 

I gen tisztelt bardtom, 
Nagy vállalatba kezdettél; hadüzenet ez a képmutatásnak, igazságtalan

ságnak és tudatlanságnak. Csekély jelPntőséggel bir ott a mult ismerete, hol a 
jővll javítására nem nagy suly fektcttetik. Rád nézve a romlott és erkölcsrontó 
emberek képezik a csöcselék népet; nemesek egyedül azok, kik embertársaikat 
hálAra kötelezték le magok iránt. 

Oh kedves Caesarom l milly nagyság van magában a szándél1ban l mennyi 
elme- és Hziverő abban, hogy tolladat az erény és igaz~ág gondolatának szen·e
léd! Nem volna abban keresztény érzelem, ki téged szerencsekiYánataiv~~ol, ma
gasztalásaival, köszöneteivel és áldásaival elhalmozni s buzditani nem kívánna. 

Munkád megküldése alkalmával barátomnak és tanitványomnak czimezed 
magadat. Barátom? Igenis az vagy, s a legőszintébb és legszivélyesebb tiszte
lettel viszonzom barátságodat. Tanítványom? Legyen; de én iB viszont a ré
szedről irányomban tanusitott figyelemmel, tanulékonysággal és azorgalommal hall
gatok mesteri szavaidra, s csodálom tls boldognak érzem magamat, hogy egy jeles 
olasz férfi u tolla annyira képes. 

Őrködjél egészséged felett, s tartsd meg lelkesültségedet és szilárdságodat; 
merits örömet öntudatod drága titkáből s valamennyi becsületes ember tAmogatA
sáb61, kik tisztelettel viseltetnek Istentől nyert tehetséged és nemeslelkü elhatA
rozásod sziilte érdemed iránt. 

Milano april 6 .fm 1838. 
szeretö ú tiaztelö barátod 

G. B. De-llristoforts. 
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tehet8égem engedé, igyekeztem magamat azukl10z alkalmazni ; B áll
hatatosan kutatva az igazságot és nyiltan ki akarva azt mondani, da
czoltam a küzdelmekkel és eWre haladtam, biztos lévén, hogy hasz
nos munkát létesitek, egyszersmind óhajtván, hogy más annál töké
letesebbet hozzon létre. 

S hogy visszatérjek oda, honnét kiindultam, bár legalább azon 
sorshan részesülnék, mellyben az i~meretlen utazl1k

1 
kilt Cnlumbnst 

megelilzték! Merész kisérleteik közepett elveszve, még nevük i~ cl
feledtetett; mindazáltal ök is megismertettek néhány szigetet és par
tot, s merészebb vállalatokra ösztönzék az utódokat. Minö boldog 
lennék én is, ha egyéni erőmegfeszítéseim által a multat megismer
tetve s a jövőt sejtetve egy olly müvel gazdagitáro vala hazámat, 
mellyre nem egyedül neki volt ~züksége ; ha kifáradva de ki nem 
merülve, megveretve de meg nem semmisitve, talán hajótörést szen
vedve de legalább a meggyőződés kincseit megmentve, ottan a távol 
eső parton az igaz, szép és jó dicsénekét zenghetném, oh akkor nem 
követelném én az olvasóktól, hogy t a p B v i h a r okkal üdvözöl je
nek, de csupán, hogy sz e r ess e n ek. S ha pedig a jóakaratnak az 
állhatatosság pálmája jutna jutalmul, mennyire örvendenék a felett, 
hogy abból hazám számára koszorut fonhatok ! 

Milano, január hóban 1844. 
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ELSÖ FEJEZET. 

Általános át.nézet.- A német birodalom 

A tér, melly a történelem figyeimét igénybe veszi, tágul. Az 
ázsiai birodalmak kiizől a chinai mindig alább sülyed, mignem idegen . 
uralom alá jut ( 1644); a sofik Perzsiában hanyatlásnak indulnak 
(l 500-17 22) j a mongolok Indiában alig képesek magukat fen ta•·· 
tani (1526-1739), nyugaton pedig egészen tönkre jutnak. Mind
ezen történelmek annyira szakadozottak, hogy azokból egy össze
fü~gö egészet alkotni mindeddig nem sikerül t. A . törökök, kik, mi
után magukat Europába befészkelték, rendes gyalogságuk, a jancBá
rok, s tengt~ri haderejök által olly félelmesekké levének, még nem 
mondottak le a reményről, hogy a Szent-István tornyán és a Vaticán 
kupoláján a kereszt helyét a félhold fogja elfoglalni j mindazáltal 
~zerzödések és követségek által ök is lassan beleolvadnak Europába, 
és kezdenek hanyatlani, amint vad és vérszomjazó fanatismusokkal 
alábh hagynak. Velencze és Magyarország· fegyverrel verik öket 
v1ssza. Portugal és Spanyolország pedig a kereskedelmet vonják Pl 
tii]iik, n Földközi-tcngerriíl az Oeeánra helyezvén azt át, 

XV. 6 



Amerika felfedezése és a .JiJrcméuyfokának körülh~~:józása mig 
egyrészről a kereskedésnek más irányt ad s uj életszükségeket és 
kényelmeket alkot, a politikát is más érdekek felé tereli" azáltal, 
hogy uj kereskedelmi vállalatok s gyarmatok keletkeznek, s egyszers
mind a pénz is megszaporodik. Ezen köriilmények ugyszintén a 
had-rendszer és a közjog átalakitása nem engedték meg ezentul, hogy 
mindenki felett ugyanazon egy erkölcsi eszme uralkodjék, de mind
egyik állam az érdekei által kijelölt uton haladva oda töre ked ett, hogy 
tartományokat hóditson, rokonságot küssön, örökséget nye~jen, az 
egyensulyt megállapitsa 1). 

El lévén döntve a harcz a fejedelmek és hübéreseik, a közsé
gek és hiíbéruraik között, most nép nép ellen, kormány kormány el
len kezd küzdeni. Az előbbi korbau tulsulyra vergődött önhatósági 
és hiíbéri rendszer helyére, két vagy három nagy állam lép, mellyek 
körül a többiek mint drabantok sorakoznak. A nép az ipar s iroda
lom felé fordult s nem támasztá többé azon zavargásokat, mellyek az 
ó- és közép-kor drámai részét képezik; az ügyek a fejedelmek és mi
nisztereik kezében összpontosultak, amiből az addig ismeretlen kabi
neti politika származott. 

És ez nagyon egyhanguvá tenné az ujkor történelmét, ha annak 
a kormányformák fokozatai némi változatosságot nem kölcsönözné
nek: Franczia- és Spanyolországban örökös, Lengyelországban sza
bad választási, Oroszországban korlátlan, Magyarországban alkotmá
nyos, Németországban névleges , az apró olasz-államokban hűbéri, 

Rómában theokratikus monarchia; továbbá oligarchicus köztársasá· 
gok Németországban, urrendiek ( aristocraticus) Velencze és Genu
ában, tiszta democratia Schwyz, Uri, és Unterwaldenben; a német 
rendben végre katonai aristocratia, Lübekben pedig kereskedői oli
garchia. E sokféleség nagyban clősegité a politikai eszmék kifej
lődését. 

De a köztársaságok tnlszát·nyaltatnak a monarchiai elem által ; 
az olaszországiak gyors hanyatlásnak indulnak; a schweiziak, nem lé· 
vén összefüggésben egymással, nem bimak tekintélyre vergődni, azt 
kivévén, mellyet a fegyver hatalma ad; kár, hogy vitézségöket, mely-

1) Heeren, Handbuclt der Gescltichte d~ eu·ropü.iachen Staatenaystems und .•eÍ· 

nPr Colonien. 1809. 
Schoell, Cours d' histoire 11wderne d~ f:tats europeens Párizs 1830-il4. 
Filon, Hisloire de l' Europe au XVI. si~cle. Ugyanott 1838. 
Ranke, De1t1srh• (h•r.hicltre ún 7-P.italler der Rrformation. Berlin 1839. 
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lyel függetlenségöket hibi,~scu megvcdik, késöbb idegen földön má
sok leigázására áruba boc~átják. Csak a hollandi tartományok ké-,, 
pesek lépést tartani s erőben mérközni n nagyobb államokkaL Es 
minthogy ezek mindnyájan monarchicusok, nem a nép az többé, melly 
nagyszerii vállalatokra ösztönt adna; nem uralkodik többé a nemzeti 
érzület és rokonszenv, hanem egyedül az érdek; nem a fiatalság ösz
tiinszllrll gerjedelmei, hanem az ét·ett férfikor számításai. 

Ekként Europa lassanként egy nagy egészszé képződik s hata
lom tekintetében a világ valamennyi részét tulszárnyalja. De köny
nyen általános kényuralommá nöhette volna ki magát, ha egy olly 
ko1·mányrendszert nem állapit meg, mellyböl késöbb az europai lil
lamcsalád mindegyik tagját egyiránt kötelező közjog fejlődött ki. 
Nem nyujthatván többé egy állam scm biztosítékot valamennyi jog 
érvényben való maradásáról, olly egyensulyt kellett megállapítani, 
melly akadályozza, hogy egyik állam a többiek fölé emelkedjék. E 
rendszer fenállott már Görögországban, később megujittatott Olasz
országban, de fiiszabálylyá csak az uj-kc!rban lett, midön minden 
magasabb eszme elveszté uralmát. Mig Azsiában azt látjuk, hogy 
egy állam tulsulyra vergődésével a többieket elnyelte vagy magához 
vonzotta, addig Europában, kiilönösen az uj-korban, két vagy több 
állam egyensulyban tartja egymást, megakadályozván ezáltal, hogy 
egy zsarnokoskodjék; és a kisebbek azon állam köré sorakozván, 
melly a terjeszkedni vágyóval ~zem be száll, ezáltal föntartják az 
egyensulyt, melly különben nem az anyagi erők egyenlőségén de 
azon tiszteleten alapul, melylyel egymás iránt viseltetnek. 

És ez szükségeRsé tevé, hogy az államok egymást kölcsönösen 
szemmel tartsák, szövetségckct kössenek s követeket tartsanak, any
nyira, hogy a diplomatia a béke és harcz első tényezőjévé leve. In
nét van az apró államok fontossága is; és ha előbb a fejedelmi há
zasságok csak holmi hűbérrel gyarapiták a koronát, most megváltoz
tatják a viszonyokat az országok kiizött és befolyással vannak ma
gára a tiirtéuelernrc. ~zokássá válván, hogy a fejedelmek csak feje
delmi házból nösüljenek, ezáltal a legnagyobb birodalmak keletkez
hettek volna, ha az apró német herczegségek kisegitöül nem kinál
koznak, hol a herczegnőkkel valö összekelések félelemre ugyan nem 
adtak okot , de a kevésbbé erős fejedelmeknek támaszt sze
t•eztek. A • diplomatia által élethe hozott közjog a népjog szabta 
kötelezettségeken kivül mP.g az illemszabályokra sőt a mellőzhe

t~tlen szertartásokra ÍR kiterjeszkedik , mellyek elsö tekintetre 
neYetRP.geseknek tiinnek ugyan fel, minrlazáltal arra szolg:l.lnak, 
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hogy mindegyik állam politikai függetlenségét védjek vagy legalább 
a mellett tanuskodjanak. 

Hamindjárt a nagyobb államok oda törekedtek is, hogy az 
aprókat hóditás vagy házasság által elnyeljék j ha a monarchiák a 
köztársaságokat, az örökös tartományok a szabad választással birb
kat ohajtották volna is felemészteni, mégis míndegyik nemzet tiirvé
nyes önállása el volt ismerve, annyira, hogy Lengyelország feluara
boltatása nem csupán feljajdulást de sajnálatra méltél zavarokat idé
zett elő. 

Ezen elévülhetlen törvényesség, eme részletes szerzödések és 
nemzeti illemszabályok teszik alapjait az uj közjognak. Önkényes 
és egymással ellenkező alapok ezek, j<illehet mindegyik lényegesnek 
t ünik fel j s azért minden dic11vágyó ahhoz tarthatta magát, me Ily 
érdekeinek jobban megfelelt, és igy ha nem is igazságos legalább 
tilrvényesnek ismert háborut indithatott 

A magán érdekek közepett némellyek közös érdekeknek tekin
tettek ; illyenek valának mindenekelött a vallási érdekek : de a pápa 
tekintélye mindinkább alábbszállt, és a hittani vélemények körüli 
tudományos viták a közéletbe is átvitetvén, olly szakadást idéztek 
elő, melly Europát katholikus- és nem katholikusra osztá. Többször 
szintén egyesülniök kellett az államoknak, hogy távol tartsák a törö
köket, kik épen olly félclmesel{ valának akkor a monarchiai irányu 
mozgalmakra, mint az oroszok ma a köztársasági törekvésekre. 

A gyarmatok, guropa országainak emez arany koronái, majd 
szövetkezéseket majd ellenségeskedéseket idéznek elő közöttök ; az 
anyaországok leginkább megérzik ezt, kiilönösen a politikai gazdá
szat igényelte rendszabályok miatt. A tengeri hadi crö ennek kö
vetkc~.:tében olly óriási mérvben fejlesztetik, hogy a harcz többé nem 
e~ycdül szárazföldi csaták által döntetik el. 

Még nagyobb figyelmet érdemel a gondolat fejlödése, és az csz
köziik, mellyek annak terjedését felette kiinnyiték: a nyelvtanul
mány, a sajtó és posta. Eze;k 8egélyével a miiveltség a különbözö 
tartnmányokban egyenW mérvben növekedik, az egyiknek találmá
nyai a többiek közös birtokává lesznek, s az europai tudományos köz
társaság nem üres szó többé. Ez nem elrgedvén meg avval, hogy 
maga haladjon előre, oda törekszik, hogy a szelidebb erkölcsöket az 
P-gész világon szétterjeszsze, és ekként az ujonan fölfede:rett tartomá
nyokban alapitott gyarmatok a ruüveltség gyupontjává leszuek. 

De a m ii v e l t R é g fe j l ő d és é b e n is megtartja eredeti sa 
játságait; az antagonismus a római Wrzsü déli, 8 a germán faj n 
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é::;zaki nemzetek között még nem enyészik el s olly kic~iny~>égekben 
is mutatkozik, hol az ember legkevésbbé vá.rná. Azonban a nyugati 
öt hatalmasság fennen lobogtatja a müvelödés zászlóját, mig keleten 
a szlávok a barbarság maradványait kiszorítani és magokat uj betö. 
rések ellen biztositani akarván, csak lassan pallérozódnak. 

Az államolt benső szervezete még befPjezve nincsen, ruig né
mellyekben azon iidvös intézmények is elenyésztek, mellyek a visz
szaélések megszüntetésére ,· akadályozására szolgáHak. A tartomá
nyok felaprózása, a fényiizési és tiltó törvények, a közlegelök, va
dászkerületek és kiváltságok az uj kormányok alatt is fenállanak és 
pedig azon módusitások nélkül, mcllyeket nem a józan ész hanem az 
idő és köriilmények hatalma tett szi.ikségesekké. A germán eredetű 
népeknél a kormányok akként keletkeztek, hogy több egyenlő bata 
lommal biró fiJnök háboru idején egy fő alatt egye~ült, s annak hű
séget esküdött. Ezen szervezctet a meghódított tartományokba is 
átültették s i;:.y mindcgyik állam élén egy fejedelem állott, s a fő és 
alsóbb nemess1~g a papsággal egyetemben képezte az államban az 
első rendet, melly azonkivül hogy adómentes volt, a fejedelemmel, 
fokozatszerüen, a törvényhozói hatalomban is osztozott. A parasztság 
még sok helyütt földhöz bilincselt szolgaságban hevert, polgári kép
viseltetéstől megfosztottan; a kö;~,ségek azonban fentarták magukat 
a polgárságban, a melly osztály az ipa1· által gyarapodva némelly he
lyeken !!zavazatot vivott ki küldöttei számára a nemzetgyülésben, 
különösen az adó megszavazásámil. 

Illy országokban tehát a király a nemességtöl, clerustól és vá
rosoktól függött, annyival inkább, minthogy a centralisatio emez eW
korában a pénzügyi müveletek ismeretlenek lévén, csak kisebb szám 4 

hads~reg tartatott, a kalandor-vezérek pedig saját érdekökben min
dig azon elöitéletet táplálták, hogy a lovasság sokkal többet ér a gya
lug:;ágnál. A királyok tehát, nem lévén pénzök, administrativ rend
szerök pedig tökéletlen, ctz egész államgazdászatot abban helyezték, 
hogy pénzt gyűjtsenek , azt háborura forditandók. De magukhoz 
1·ántván a fegyveres erőt s rendelkezésökre állván az államkincstár, 
oda törekszenek, hogy az ország nagyjait is a törvények alá vetvén 
,; Rómától való függésöket míndinkább lazítván magukat függetlenné 
tegyék. 

Az előbbi századok szabadsága csak kevesek kiváltságos hely
zetében állott; kellett, hogy ez megszünvén az egyetemes egyenlö
ségnek engedje át helyét; az aristocratia tehát, bár nem küzdés nél-
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kül, kénytelen engedni a királyok állhatatos törekvéseinek, kik ez
által a monarchiát szilárdabb alapokra fektetik. 

E korsza:k kezdetén azt látjuk, hogy Scandinávia a calmari 
egyesség okozta zavarokba bonyolódik s távol marad az europai ha
talmak mozgalmaitól. Lengyel<,rszág, a lánczszem ezek és Oroszor
szág k~zött, tulsulyra vergődik a szlávok felett és félelmessé lesz a 
népekre nézve, mellyek öt szétzúzandúk valának, amidön barbár kor
mányformái benne belzavarokat támasztandnak. Az oroszok csak 
most szabadulván meg a tatárok igájától még mint vadak élnek kuny
hóikban s nem ve~;znek részt nyugat politikájában. A magyarok 
Europa őreiként fegyverben állanak a törökök ellen. Ezekkel szem
beszállva mind ök mind a csehek terjeszkedhettek volna, de a helyett 
hogy kezet nyujtottak volna egymásnak, miut ellenségek állottak 
szemközt, s ingadozva Lengyelország és Auszt•·ia vagyis a szláv és 
német szolgaság között, végre)s mindketten az utobbinuk járma alá 
jutottak. 

Spanyolország elüzte a márokat és e diadal feletti örömében 
olly tüzzel rohant előre, hogy az ó-világ szük helynek látszott szá
mára. Megszokván a régi emlékekre hivatkozni, makacsul ragasz
kodnak azokhoz és határozottan visszautasitják az Europából jövő 
ujitást épen ugy mint visszautasitották azt, melly Afrilu\ból jött. De 
az erő, mellyet a különböző országok egybeolvadása az idegen bitor
lók kiüzésére adott a királyok kezébe, egyszersmind lehetövé tette 
nekik, hogy a cortest és ki váltciágokat eltörölhess ek s a kényuralmat, 
különösen az inquisitio felállitása által, megállapithassák. Portugalia 
nem elégedvén meg a mórok kiverésével, még Afrikában is folytatja 
a harczot ellenök s bámulatos tevékeny séggel terjeszti a vallást és 
kereskedést a föld véghatá•·áig. 

Francziaországban a gyermekek nélkül elhalt királyok javai a 
koronára szállanak, ami ennek erejét nem kevéssé neveli. A bárók, 
a helyett hogy mint előbb háboruskodtak volna a király ellen, most 
hü alattvalóivá levének, sekként az idegenek azon herczegek helyett, 
kik egykor magok nyitottak nekik kaput, most bennijk erős védfalra 
találandottak. V égre a jövedelmezöbb báróságok évi járadékok (apa
n age) gyanánt a királyi vérből származott herczegeit kezeiben valá
nak, kik azon reményben élvén, hogy egykor magok is a trónra jut
hatnak, nem akarták azt gyengíteni; továbbá a bárók fekvőségei 
nem daraboltattak fel mint Német- és Olaszországban .. de sértetlenül 
átszállottak az elsőszülöttek birtokába, a többi testvé1·ek pedig a had-
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seregben alkalmaztattak 1). Igy lett hatalmassá ezen ország j Bátor 
Károlyban kihalt az utolsó nagy hűbéres 2) j VIII. Károly házasság 
által Bretagne urává lett s azonkivül igényt tartott Olaszországhoz j 
az országos rendek befolyása mindinkább hanyatlott, s a király azt 
tehette, mit akart. Ennek következtében Francziaország, bár mi kül
bil'toka sem volt, de Europa közepén állván s burgundi Károly hódító 
szellemét örökölvén, gyanuval töltötte el a vele versenyző hatal
makat. 

Angliában a fejér és piros rózsa·párt küzdelmei nagyon megrit
kiták s elgyengiték a nemességet, annyira, hogy jóllehet az ellensé
geskedés megkezdése elötti évben a püspökökön kivtil ötvenhát·om 
lord ült a felső házban, a VII-ik Henrik által elsö ízben egybehítt 
padamenthen mindössze csak huszonöten valának. Ekként sikerült 
e királynak a korlátlan s még a parlament által nem mél'sékelt mo
narchiá.t megállapitani, miután a uemességtöl a katonai hatalmat, 
ugyszintén a helyettesitési és wenhelyjogot elvonta, s Idandot az 
angol politika alá vetvén a területi egységet létrehozta j s leányát 
IV. Jakabnak eljegyezvén a Skóthonnali egyesülést is előkészítette. 
Ezenkivül Angolország egyik lábával Francziaországban állott, azon
ban még nagyon távol volt azon élénk kereskedelemtől és tengeri 
uralomtól, melly ma fö erejét képezi. 

Ezen nemzetek nagyságának alapjaival Olaszország nem bir; 
sem uj tartományokat nem foglal, sem a központi hatalmat oem szi
lárditja, müveltsége, müvészete és gazdadsága által azonhan mind
egyiket tulszárnyalja. Itt életben vannak még a régi civilisatio ma
radványai, azonkivül az ujkori müveltség idegeit is birja Olaszország 
a pápában. Itt virágzik a tudományos földmüvelés, itt legtet'jedtebh 
a kereskedelem, itt honol a finomodott fényüzés. De a nemzeti ér
zület annyira elgyengült, hogy egy magasztos gondolat sem lelkesiti, 
annyival kevésbbé egyesiti öket akkor, midön ft·ancziák, spanyolok és 
törökök egyenlö ravaszsággal és dühhel vetélkednek hazájok birtokáért. 

A pápa helyzetét felette nchezité azon ellentét, melly kettős 

1) llachiavelli, Ritratti delle cose delta Prancia .. 
") A Burgundi herczeg~ég mintegy kilenczedik •·észét tette a. mai Frau

cziaországnak. Hosszas~gba11 harmincz mérf'óldre ( legheJ terjedt: Ba1· sur Seine
től Mirabclig Lion mellett, ~zélességLcn szintén annyira: Auxonnet61 Vezelayig, 
vagyis körülbelül szllzhusz mérföldnyi (leghe) teriiletet foglalt el. 1477-bell a. 

koron~hoz csatoltatv~n mint külön tartomány korm/myoztatott, megtartván admi
ni~tratióját, jogait és kiváltságait. Belöle alakittattak késöbb a mai Ain, Cote 
d' or, Saone et-Loire, Youne megyék egészben, Anbl' és Hante-Saone részben. 



állása: földi fejedelem és a kereszténység feje között létezett. I<: ha 
talom egészen a közvéleményre lévén alapítva, nem maradlwtott érin
tetlenül, midön az ingadozott; de megazokott tapintatosságn, melly 
abban állott, hogy várt és az igazság rovására akkor sem engedett, 
ha az veszteséget okozott., minrlig kisegíté a pillanatig tartó zava
rokbóL 

Németországban az arany bullán s az egyes választá~wk alkal
mával kötött szerzödéseken kivül mi sem I'latárQzta meg a birodalom 
jogait, B mig a császári méltóság egy részről ezer eszközt szolgáltatott 
egy dicsvágyó császár kezéhe sHját hatalma emelésére, más részről 
a rendek megtagadták Wle a közremüködést s még t~zükség esetében 
is vonakodtak öt fegyveres erővel s pénzzel segíteni. A különféle 
herczegségek, mellyek a birodalom alkatrészeit tevék, s a birodalmat 
mint valameily szövetségct tüntették fel, nagyon meggyengültek az 
ismételt felosztások által 1), mindazáltal sok főur kiizvetlenül a csá
szártól függött, ugyszintén némelly, részben vagy egészben szabad 
városok, leginkább délen. Ezeket gazdagsázuk tette fontosokká, 
főleg, midőn északon a Hansa, délen pedig a sváb szövetséggel szö
vetkeztek ; polgári őrséget és ziloldosokat tartottak, ami nem csekély 
sulyt vetett a latba akkor, midön még felette kevés volt a rendes 

1) Németor~zág ez idösze1·inti fejedelmi házain::k lörtéu<·lme Sehoell idézett 

s "Ooura d' histoi?·e moderne rles Élals eut·opéens" czimii munkájáno.k majd egész 

XIV, XV s XVI. köteteit foglalja el, s az egymásutimi politikai egyességt>kd 

(transactio) tekintve fontossággal lJir. Min<lez azonhan nem tartozván hozzánk, 

megelégsziink a refurmatio idejéhen szerepdt fpjedehni házak elösorolá•ával. 

I. A szász Mz. Két ágra oszlik a) Az ErnP.szlin-ág birja a szász és 

wittenbcrgi kerületet ~ azonkivül majd az egész thiiringi tartományi g,· r•fsú.got. 

b) Az Albertin-kg birj:t a meis•eni tartományi gr6fságot éR Thiiringia <•gy részét. 

II. A wittelsbachi ház. a) Az idősebb ág kétfelé oszlik, a v:ílasztói ágra, 

melly a rajnai kerületet bi•·ja, és o. Simmern Agra, melly iRmét a zweibriickcui 

és feldenzi ágrK oszlik. b) A liatalabb v_Kgyis 11. bajor ház. 

III. A brandenburgi ház. a) A választói ág birja a brandenburgi tarto

mányt, b) a' H1·gridi (markgriiflich) ág I-"ranconiálmn, knlmba'"hi éR '"''PIH'hi {,~rn 
oszlik. 

IV. A hesseni ház, egyik a laghatalm:Lsahhak közöl. 

V. A rneklenburgi ház. 

VI. A brnunschwcigi ház. a) Luneburgi ftg. b) \IVolfenbiit.teli ág, s ezeken ki
viil a grubenhageni idllsebb ág. 

tetett. 

VII. A wiirtembergi ház, melly 1495-b!'n gróf~ágból hPrczeg"ég-•·!' emel-

VIII. A badeni ház, lii27-ben badeni ég durlaehi á.~·r11 oszlott. 

IX. A pomeraniai herczeg-i ház, és X. a elevei ház; kih11ltRk. 
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katonaság 1). Ezen küliinböző alkotn1ányu és erejü államok köziíl 
a városok, nemesek siít nagyobbrészt a fejedelmek sem birtak sza· 

vazattal a c~áR?.Rr választásánál, s mindannyian tiirték a megoszlás 

hátrányait, jóllehet kiizös eredetök, nyelvök s azon idők emléke, 
mellyekhen minduyájok felett egy király uralkodott, közöttök még 

mindig egységi kapcsot ltépezett. 

Jlllksn (149:i-l5l!l). 

Ezek közill emdkedett ki az auBztriai ház, mellynek helyzete 

nél éf! szivós politikltj!ínál fogva sihriilt tulsulyra vergődni, s mint

egy üröl<ségéül tekinteni a birod!!lmat, mellynek kormányzásában Ín· 

kább saj;í.t bírtokának öregbitésd mint a császárság méltóságát tartá 

szem elött. Evvel rnost Miksa volt felruházva, ki harmincz.négy éYes 
korában atyjitlól Ausztriát, Styriát, Karínthiát és Knrnioliát, unoka
testvérétől Zsigmondtól a másik ausztriai ág birtokait, jelesen 1'irolt 

Svábországot és Elsass t, házaRsága által pedig Burgundiát, Breisgaut és 

8undgaut örökölte, ameily utóbbiakat késöbb fi:ínak, az alig tizenhat 

óves Fülöpnek engedte át. 
Szép külsejP, él1~nk ds kedv1•R modorn mf'llett. ketlvelöje volt a 

1) Machiavelli (Uit1·ut1i <lelte c(Jae <l' Atem"!!ua) ilja : 

.Németország hatalmáról senki se k<':telkedjék, mert az v<di!Ulint tJmberek

heu ugy gazdagságbau és f,·gyverekb~n is bővelkedi!<. Mi g-azdagsf1gát illeti, 

csak •·gy község sinc~, mellynl'k pénztárában mara<háuy m· u•utatkozuél<, s mi<~

denki azt beszéli, ho~y m11.gának Argentinának nehány millió forintja vagyon. l~s 
ez onnét V/Ul, n>ert ui11Csenek má~ kiarlás:tik, . mint azok, mellyel; az élelmi blll.'

rek folytonos készletbPn való tart.lts(Jra 8Ziikségesek, miután pedig ezekből soha 

u em enge u il< magokat töké!ot~seu ldfogyui, megujitásukru esak l<cveset köl1 enek •.. 

katonas{~gult nem keriil p{,nzlw, a men"yiben azt a polgárok ltépezik. Ezek 
ugyanis iinne;•UHpnkou jAtt:!< helyett f~gyvcrl{yakorlatokat. t..u·tauHk · s Iti lőfegyver

rel, l<i 141l<hsavetéss.•l mulattat.ja mRgát.. Fizetéseltre s más dolgol<rR keveset 

költenek s igy a· község pénztára rench•sen g:>zclag. 

Ho:~·y a magánosok gazdago!<, rgyszerü oka az, hogy ugy éli1ek mint sze

gények, nem ép i tl<Pwek, nem ruházkvduak, s uincscnek fényes házibotoraik 

~fegelége·z!lel<, !111 kl'nyérrel é" hu~snl bí\vl'lkcdnek s van f'gy kályhájok, hova 

il hideg elöl meneltiilhchwk; és il kin<llt egyehn nincs, megél ltnélkiil s nem jár 

utána. Huhát·a t.iz fv :tlatt alig lt(i]tenek <'l Hibbet két forintnál, s miudenki ál
lásához mérve <'ZP!l arányban kö!t.; lov:'Lbblt rend"·'"'" nem arra tekintenek mijölt 
hiányzil<, <le nmim Hziikségiik van; sziilt•égeik periig jóval keve8~bbek a mi<'ink
nél ... 

~;, ekltent tiilt.il< el cgy8zerii és szal>'lrl életöket., s épen ezeu oltból nem 

ig•·n mennck harczhn, hResak j6l m•·g nem fizetlet.nck, söt még ez Rem leuue ele
gen;IÖ, ha községc1 k által arra nem kötPleztet.nének : és Pzért V/lll •ziihége ll 

c"ászárnak sokkal több pénzr~> mint mfts f<,jrdelemnek. 
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tudományoknak és müvészeteknek, maga·is rajzolt és irt s ezenkivül 
jártas volt a zenében, épitészetben, bányászatban, földleirásban, tör
ténelemben, és a mit egyszer megtanult, nem igen feledé el. Kedvelé 
a harczot s mint illyen Frundsberg György tanácsai által támogatva 
rendszeresi té a haderőt, s a L a n ds k n e c h t-ekben állandó ezre
deki·e osztott t! kopjával felfegyverzett gyalogságot alkotott, mellyet 
azután a lovasság felállitása követett Bátor egészen a vakmeröségig, 
bökezü a pazarlásig ; a zergevadászatot különösen szerette, a mi Ti
rol bérczein egyszer életveszélybe döntötte. Házának leglova
giasabb herczege, szivéböl szerette Burgundi Máriát s rövid házas
sági frigy után elvesztvén, mindig fájlalta öt. Tiszteletet tanusitott 
atyja iránt, ki pedig kevessé érdemelte azt. Ez egykor egy kosár 
gyümölcscsel és egy erszény aranynyal ajándékozván meg fill.t, ö 

csak az elsőt fogadta el, az utóbbit pedig kiosztotta övei között. "Ez 
egykoron tékozló leszen" felkiálta atyja, mire Miksa következőleg 
felelt: "Nem az arany, de birtokosainak királya akarok lenni." 

Elkopott s helyén kivüli sz1Ham akkor, midön a lovagias idő
szakot az arany bálványozása váltá fel; annyi bizonyos, hogy annak 
szüke még ruháján is megJátszott, igy midön bUI·gundi Mál'iávali me
nyegzőjére volt menendö, ennek előbb uj ruhát kellett készittetnie 
számá1·a, hogy illendően jelenbessék meg; késöbb bretagne-i Anná
val volt jegyben s a házasság csak azért nem jöhetett létre, mert 
Miksa nem birt ezer scudót előteremteni. Hogy háromszázezernyi 
jegyajándékhoz juthasson 1 házasságra lépett Sforza Blankával 1 s 
VIII. Henriktől száz koronányi napi zsoldot 1) huzott, mellyért Fran
cziaország ellen háborut kellett viselnie. Pénzért adta el a kivált
ságokat, s a jogot a fattyu gyermekek törvényesitésére, s mi több, 
költők kinev:ezésére 2). Mindamellett ezen végső szükségben sem 
nyult a kincsekhez és ékszerekhez, mellyeket őseitől öröklött. 

V állalatainak szarencsétlen kimenetele majd nevetségessé tette 
öt a történelemben. A németalföldiek elégüledenek lévén idegen 
seregével, fellázadtak s öt Brüggében egy gyógyszerész házában 
ostromzár alá vették, s csak akkor eresztették szabadon, midön az 

•) Egy korona vagy scudo hat fraokot tesz. 
•) 1601 augusztus 5-én Tenalunga d' Alba Orbllnnak, Montferrato őrgrófja 

tanllcsoaá.nak megengedi, ut face•·e, e1·eare et Ín8tituere possit poetas law·eatoa, ac 
quos~mque qui in tibemlíbus at·tibua, ac maxime in cat~ninibua, adeo pmfecerint, ut 
pronwveri ad poeticarn et laut·eatum merito possint. Tlraboschi-nál VII. kötet, 
1823. lap. 
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eléje terjesztett föltételekre megesküdött. Mások személyes bánta!· 
makk;;Ll illették, de ö soha nem állott boszut azokért, s megelégedett 
avval, hogy azokat veres könyvébe följegyzé. 

Geldern és Friesland nem tekintették magokat a birodalom al· 
ka trészeinek, s a császár biztosai csak ugy láttattak általok szivesen, 
ba a népnek kedveztek. De midön Miksa e méltóságot örökösen a 
szász h~rczegnek adományozta volna, ezt ök elüzték és Károly Gel
dern berezegének pártfogása alá belyezték magokat. Ebből harcz 
keletkezett, mellyet Miksa kénytelen volt félbeszakítani, hogy a 
schweiziak ellen fo1·dulhasson. Ezek a bruuneni szerzödés (1315-53) 
értelmében szövetkeztek szabadságaik védelmére, anélkül azonban 
hogy egészen szakitottak volna a császársággal, melly nekik rende· 
leteket küldött, mellyekre ök azonban keveset adtak. Miksa szük
ségesnek látta, hogy ök továbbra is ltapcsolatban legyenek a biroda
lommal legalább azon szövetség által, mellyet a sváb városokkal kö· 
töttek, ök azonban, sok okuk lévén az elégületlenségre, fegyvert ra
gadtak. 

"Ne ingereljetek, mert a nyakatokra megyeku mondá a g•·au
bündeni követeknek. "Ne fáraszsza magát fölséged, felelének ök, 
a rni durva népünk nem igen tudja a császárnak a kellő tiszteletet 
megadni." És valóban Engadin-völgyben megverték öt (1499), az
után pedig segitséget kértek a schweiziaktól ; minek következtében 
a császár kénytelen volt a milanoi herezeg közbenjárásával békét 
kötni j és valamint az előbbi győzelmek az ausztriai ház uralmától, 
ugy a mostaniak a birodalomtól egészen függetleniték öket. A sza. 
baditás munkáját megkoronázandók szövetséget kötöttek Franczia· 
országgal, mellynek hadseregét harczképes férfiakkallátták el. 

Már III. Fridrik szükségét látta annak, hogy a birodalmat sza· 
bályozza j ez Miksa alatt jött létre. A wormsi birodalmi gyülés há
rom tervet nyujtott át neki. Az első a bi1·odalmi közbéke létesitésére, 
a második a legfelsöbb birodalmi törvényszék, a harmadik a biro· 
dalmi kormánytanács felállitására vonatkozott. Az első intézmény, 
melly ö rökbéke nevezet alatt hirdettetett ki (1495), számüzéssel, 
kétezer márka arany bírsággal, ezenkivül a birodalom határán belül 
élvezett kiváltságaik, jogaik, hübéreik s jó hirnevök elvesztésével 
bünteté azokat, kik a birodalom közbékéjét versenygéseik által meg
zavarni merészkednének j ugyanezen büntetés volt szabva arra is, ki 
a közbéke háborítóját pártfogolná vagy magánál tartaná, mindenki 
köteleztetvén a törvényszékekhez folyamodni s azok itéleteit be
várni. 
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A Jpgfelsöbb birodalmi törvényszék (Reichskammergericht) szin
t,;n életbe lépett j állott p(~dig egy, herezeg, gróf vagy báró, egyházi 
vagy világi, biróból és tizenhat ülnök b öl. Ezek felerészben lovagok, 
felerészben i~mét jogtudorok valánai<, kik a rendek előterjesztésérc 
a császár által neveztettek ki, s kütelezve valának a közjog szerint 
szavazattöbbséggel a hirodalom közvetlen tagjai ügyeiben első folya
modásu biróságként ítélni, a nélkiil azonban , hogy a rendeknek 
alattvalóik feletti tiirvé11yhatóságát mrgs:r.oritanák. E lörvény~zék 

Frankfurtban székeit, s a fejedelem beleegyc~zett, hogy a számüzési 
itélet kimundá~a hatáskiirélwz tarto1.zék. 

A harmadik tervezet c~ouldtani láts:~.otl a királyi előjogokat; 

mindazáltal midön az olasz h~1bn1'UI'a ~zük~égelt költségek megsza
vazása végett igénybe vette volna a rendeket, engedP-tt ezek kivánsá
gának, s a birodalmi kormánytanác~ot (R1,ichs•·ath) felállította, hogy 
az a legfiibb törvénysúk felett Hrkiidnék s enn<>k a közbéke fentar 
tására vonatkozó határozatait v(>greltiljtaná; továbbá hogy nz elöbb 
a birodalmi gyülésnek fentartott dolguk felett tanácskoznék s végre 
rendkivüli esetekbl'n a c~ászá1·t a hat vála,ztót s a kijelölt tizr~nkét 
egyltázi s világi fejedelmeket egybeltivná. Tagjai összesen huszan 
valának: egy választó, egy egyh;ízi s egy világi fejedelem, öt taná 
csos a választó fejedelmek által nevezve, egy gróf, egy fópap, to
vábbá két követ a városok részéről, egy az ausztriai ta1·tományokból, 
egy Burgundiából; a többi hat tanácsos a birodalomból és pedig egy
ogy a franconiai, bajor, .;váb, fel:sií rajnai, alsó 1·ajnai, mellyhez West
phália is oda csatoltatott, és szász kerületekb/iL 

A császár azt hitte, hogy könnyebb leend husz mi11t száz urat 
vezetni, de csalódott j csukhap1ar kellemetlenségek fej lődtck ki; a 
rendek, mellyek nem voltak benne képviselve, panaszkodtak s meg
tagadták Az adót, melly annak fentartásá1·a vettetett ki, azPrt csakha
mar feloszlott, s 1502 után nem volt többé kormánytanács_ 

Udvari fauát·s. 
Mik:sa, örökös tartományai most már nagy kiterjedésilek lévén, 

<!gy udvari tanácsot állított, me Ily azokra nézve a legfiibb törvény 
széket képezné s őt a kegyelmi s közigazgatási dolgokhan vélemé
nyével támogatná; néha a birodalom közUgyeiben is kikérte taná
csát s eléje vitette a birodalmi rendek között fölmerült pörös ügyeket 
és a fejedelmek alattvalóinak felebbezr'scit, s igy lassanként a biro
dalom legfelsöbb törvényszéltévé nötte ki magá!, melly a fentebb 
~mlitett s l<'rankfnrtban szék~lö birof1:1imi legfőbb törvényszékkel 



hatáskörre nézve versenyezett, s kiiliiniisen a királyi eliíjogok vét!P.I 
mezé~ében tiint ki. 

Kf•vésscl később a birodalmat czélszerübbcn szervezcudö, azt 
tiz kerületre osztá (lf)li), az emlitett öthüz hozzáadván a rajnai vá
lasztó fejedelemséget, melly magában foglalta a három egyháú vá
lasztó fejedelemséget és a palatinatus t \ Kut·pfalz) ; a Felsíí- szász ke 
riiletet vagyis a szász és brandenbm·gi választó fejeddemségeket a 
szász , pomet·aniai , meklenburgi és Anllalt herczegségekkel; Als6-
:-izászországot vagyis a régi ~>zász kerületet; végre a császár és spa
nyol király örökös tartományai képezték az ausztriai és burgundi 
kerületet. Porosz- és Csehország nem voltak befoglal va e fiildrajzi 
felosztásba. Mindegyik kerület élére egy kapitány és néhány taná
esos állíttatott, a közbéke fentartá8a felett örküdendi.ík, s a legfelsiíbh 
bit·odalmi törvényszék itéleteit végrehajtandók. 

MÁSODIK FEJEZET. 

O l a s z o r H z á g. - S a v o n a r o l a. 

Olaszország, az idegenek tekintetcinek és vágyainr-k eme czél
puntja, ismét a dicsvágyak és érdekek szinhclyévé ugy sziutén az 
összes eUI·opai politika mozgalmainak titkos rug1'ljáv á leve 1). Itt a 
müveltség ól'iási léptel•kel haladt előre, s mig egy részről az áhitat 
számos idegt,rteket vonzott az apostolok sírjához, ugy más részri.íl uz 
Prtelmiség zarándokai is ide tiereglettck, lelkesedést, példányképeket 
s a tudományos kutatásokhoz sziikHége~ bu:~,galmat keresendök, nem 
kiiliinben a szabad gondolkozá:; és polgári szabadság feletti tapasz
talatokat gyüjtP.ndök, késöbb hazájukat világitandúk meg azon f(,ny 
sugarakkal, tnellyeket az olasz müvP!tség gyúpontjáuál sajátitotlak 
el. A tudomanyok kedvelése itt a f,·jedelmek kütelességének tekinte
tett; Cosmo, a hnza atyja, negyvenlit írnokot tartott, könyvtárát gya
rapítandó. Medici Lorenzo pedig ma~,t kiiré gyiijlé a tudósok ".·irá 

1) E kurszal< történ(,szci a követl<ezlí uagy irók vallutak : Guiceiarelini. 

Vnrchi, Reipioue Ammirato, Jacopo Nanli, .Machiavelli, Paolo Gioviu, P,elro Beml>~> 

"at. A frauc;.ia haeljhratulutt ltogl iil<~let.es~hheu irta le Phil i ppe ele Cnmmines, ki 

nel< utiivét. " .Société <le J' hist<.ire ele Franc"" l'áriz•ban 1840- 4:1. ho,·s!ttott:t 

közre. A levelezések és követi j~leuté•ek fontossága és sr.ámn ezen ifll>sznkhau 

kezd jel~ntékenyen ~m<'lk··clui, rn··lly•·k krizcitt l<ii11inös<'n kitiinnt>k a MachiaiPIIifi. 
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gát, saját verseit énekeltette az utczán, álarczos meneteket vezetett 
s általában egész viseletében méltónak mutatta magát a d i cs ő mel
léknévre, melylyel kortársai s az utókor megtisztelték. A nápolyi 
király Titus Livius egy szdp kéziratát követelte töle a béke dijául. 
Federico urbinói herezeg Florenczben é"; másutt negyven másoló 
írnokot tartott, és csupán másolatokra harminczezer aranyat ( Jncati) 
költött. Francesco Sforza meghagyta, hogy 'l'oscanában minden jú 
könyvet vegyenek meg számára, sannyi iruokot szerezzen ek, a meny
nyit képesek. A görögországi szökevények épen ugy szerepeitek a 
követi teendők végzésében és a szerződések létrehozásában mint a 
fejedelmek nevelésében. Lodovico Moro udvarában a legkitűnöbb 
elmék gyülekeztek össze. Itt volt Bramante építész, Franchino Gaf
furi zenész, Luca Paciolo mathematicu':l, Gabriele Pirovano és Ambro
gio Varese orvosok és csillagjósok, Lionardo da Vinci festész és 
minden , Demetrio Calcondila, Giorgio és Giulio Merula, Alessandro 
Minuciano, Emilio Ferrari irodalmárok ; itt voltak továbbá Donato 
Bossi történész és jogtudós, Pontico Virunio tudós és államférfi, kik 
vetélkedtek a fejedelem magasztalásában; a fl.orenczi Bernardo Bel· 
lincioni koszoruzott költője, Bernardino Corio és Tristan Calco pedig 
történészei valának; Andrea Cornazano terzettekben itt énekelte 
meg a hadi tudományt; Bartolomeo Calchi, Tommaso Piatti, Tom· 
maso q-rassi és Giacomo Antiquario a tudományok pártolásában urok
kal vetélkedtek, ki a paviai egyetem~t bővítette s csak egyetlen egy 
napot sem töltött el, a nélkül hogy maga előtt történetet ne olvasta
tott volna. 

Minden alkalom indok volt az ünnepélyre és látványosságra, 
mellyeknél a fényűzés és jó ízlés egymással vetekedett; a régiség 
tanulmányozása nagyon észrevehet() lett az innodorban és az épi· 
tészeti müvekben 1 a nélkül azonban hogy az szolgai utánzássá 
fajult volna. 

Gazdagok lévén az olaszok, s a mcllett elfoglalva a müvészet, 
ipar és kereskedés által, sem kedvök sem idejök nem volt a katonás
kodásra s jobbnak látták a fegyveres erőt, mint Arabia vagy India 
bármolly áruit, alku utján szerezni meg, s igy a katonáskodás puszta 
életmódnak tekintetvén , elveszté becsét, s erkölcstelen zsoldosok 
töltvén meg a hadsereg sorait, ezen körülmény a fegyverviselést 
mindinkább megvetésre méltó foglalkozássá alacsonyitotta le. Csak 
néhány kisebb ur vett részt személyesen a harczokban, állásuk köve
telte nemes kötelességüknek s előjognak tekintvén a vezérkedést; 
és ez volt az oka, hogy a h{tboruk nem diihltel de bizonyos udvari· 



!Jfl -

assággal folytattattak, s kiváló gonddal igyekeztek elhárítani az ember
mészárlá.st Igy a háboruk, mellyekben tulajdonképen az arany ve
télkedett és a gazdagabb s raval'zabb volt mindig a szerencsésebb, 
hosszura huzódtak, természetesen a nélkül hogy a legyőzött egészen 
tehetetlenné tétetett volna, a ki rendesen minden cselfogást felhasz
nált, hogy uj erőhöz juthasson. A helyhatósági kormányzatból szár
mazott kikerülhetetlen zavarok azt eszközölték, hogy vagy a neme
!lek választanának kebelökből egyet, ki öket egyesitvén hatalma
sokká tenné arra, hogy a népet elnyomhassák, vagy a nép ruházná 
át valakire fölségi jogát a végböl, hogy az elnyomatást kikerülje. És 
minthogy sokkal könnyebb kielégíteni azt, ki nem ItivAn egyebet 
mint hogy el ne nyomassék, mint azt, ki másokat einyornni kiván, az 
apró zsarnokok kedveztek a népnek, s pártfogásuk alá vették, aka
dályozván mások visszaéléseit ha nem egyébért is, mint, hogy maguk 
annál többet s annál biztosabban követhessenek el. 

Ez időtájban minden kormány oda törekedett, miként a hübér
nököket elnyomván, a polgárságot emeljék, hogy igy a két osztály 
egyenlősitése által a hatalmat központosithassák, amiben szeriotök 
egyedül rejlik az erő; azon meggyőződésben lévén, hogy "egyetlen 
egy tartomány scm lehet boldog, hacsak valameily köztársaság 
vagy fejedelem önkénye alá nem hajtja fejét, mint az ~"'ranczia- és 
Spanyolországban történt" '). 

De a nemesség Olaszországban nem mindenütt volt egyenlően 
szervezve. Lombardiában és Toscanában a köztársaságok által meg
alázott nemesek a városokba huzódtak, hol müvészettel s kereske
déssei foglalkoztak, Romagoában ellenben é1; Nápolyban csak nyo
moru életjelt adtak magokról, amennyiben vagy némelly dicsvágyók 
fondorkodásaiba és egyesek harczaiba vegyiiltek, vagy alkuba bocsá
ták vitézségöket, s igy mint z~:~oldosok azon becsUlést is elveszték, 
melly reájok mint lovagokra örökségképen szállott. Mindazáltal a 
nemesek még az előbb nevezett két tartományban sem voltak egyen
li:isitve a néppel, sem a törvény cli:itt, sem pedig hivatalképesség te
kintetében; az összetartás azonban hatalmat kölcsönözvén nekik, 
igyekeztek a polgárok fölé kerekedni, kik ellenök viszont a ezéhe
ket állitották ; egyik a másik ellen nem az egyenlöségi joggal de 
nyert vagy bitoriott kiváltságokkal állott elö, s igy az államgépezet 
nem az érdekek egy>;ége de épen azok ellentéte által hozatván moz
gásba, a köztársaság iidvös szervezésc lehetetlenné vált. Ez okozta 

1) Macbia velU, Discorsi, I. 12. 



a folytonos hintálózást és azt: ,,hogy az életbe l<'.ptetett reformok nem 
a kiiozjú megszilárditását hanem egyes párttlk megeri)sité;.;ét L;s biztoli
ságát czélozták, melly biztonság azonban épen nem éretett el, nlimlig 
füumaradván még egy elégedetlen fél, melly igen hasznavdteW esz 
kiizzé válhatott annak kezébelJ , ki azon állapot változását Mtnj
totta u 1). 

És emiatt nem jöhetett létre azon véleményegység, mclly elke
rülhetetlenül szükséges a nemzeti egység-hez, lenne bár az monar
ehiában vagy pedig szövetséges államol(ban. A négy fő állam kiizöl, 
mellyek rendesen ellenséges indulattal viseltettek egym~s iránt, egy 
sem volt olly erős, hogy a másikát legyHzlwtte voln:~. A köztár,;a 
,.ágok nem tarthatták fegyve;·ben a polgárokat, és noha folytono~ 

gyanuval voltak eltelve a kebelökben élö nemesek és a szomszéd 
fejedelmek iránt, mégis kénytelenek valának fegyvereiket igénybe 
venni. A fejedelmek tulkapásának három akadály állott utjában: 
a bárók, a nép, a kisebb uraságok, rnellyek g,yengék valának felül
kerekedni, de elég erősek másokat abban akadályozni: a rnibiil egye
netlenség, harcz s hütlenség fejlődött ki_ 

A dicső Lorenzo halálával az egye11suly reudszere, melly egy 
idő óta fenállutt, önzéssé és csalardsággá fajult, és a politika most már 
nem tekintetett egyébnek mint mesterségnek általa a hatalomra jutni 
és azt minden áron megtartani, a n1\,lkiil hogy ez aljas törekvés va
lamelly magasabb eszme látszatával paliistuitatott volna el. Ekkor 
ldizönségcsen azon nézet volt elterjed \'e, hogy a gyeizeJem re legjobb 
ut a csalás, melly tévedés inkább ciZoká8ból é~:~ hibás fülfogásból 
mint pedig a léh•k roszaságából származott, rniut:\n még az egyéu
I.ént lelkiismerete,.; egyének is a híitlcnségr~t alkalmilag rncgcnged
betőnP-k vélték magoknak: nagy embernek nem a legvitézebb de n 
legravaszabb, s gyalázatnak a bukás nem pedig a siker tartatott, bár
milly eszközöket ha!'znált is valaki ennek elérésében, Ez uton lát
tuk haladni XI. Lajost, VII. Hr,nriket, és castilü1i l<'erdinándot; de 
Olaszország mint a politikai üzelnH·k központ;ja leggyakrabban leg
szembetünöbb példákat mutatutt fel azon politikAhól, rnellynek fel
találójául tekintetett és végre áldozata lett. 

Miudazonáltal az ügyek itt sem mentek volna roszabhul mint 
másutt, ha a :.ülföld Olaszország dolgaiba nem avatkozik, mert a 
franczia ke1·eskedés, a spanyol vadság s a német vitézség nem kP
v~·ssó zavarták azok me:;ters(·ges menetf\t; a nagy planr·ták kiiznle 

')- Machiavelli, ]Jel/a ritnililU r li Fi•·euzr. 



dése mint drabantokat saját pályaköt·ébe vonta az apró olasz álla
mokat. Most a polgárok hól álló katonaságot részeges schweiziak, 
rendkivül t·ngadozó spanyolok, heves és erkölcstelen francziák, durva 
és gőgös németek válták fel j az eddig bizonyos kimélettel folytatott 
háboruk helyébe pedig a vendégszeretet valamennyi törvényeinek, 
az illedelemnek, söt magának a szerelemnek erőszakos megsértése 
A ezeken kivül olly esztelen kegyetlenség lépett, melly nem vala
meily meghatározott ezéiból s nem csak a kitünőbb egyéniségeken 
de különbség nélldtl mindenki felett dühöngött és pedig egyedül azon 
ördögi szándékból, hogy gyötö':jön és romboljon, bizonyos dicsőséget 
érezvén abban, ha erejét és dühét llreztetheti azokkal, kikböJ a sziv 
és ész életét kioltania nem sikerült. 

A régi köztársaságokból néhány még életben volt, Florencz 
azonban már megtanult engedelmeskedni a Medicieknek, kik azt 
annál jobban gyengiték, minél inkább szépiték j Lucca és Siena köz
társaságból oligarchiavá levének ; Bologna a Bentivogliok hatalma 
alatt állott j Genua a szabadságból csak azon fáradalmakat érezte, 
mellyekkel mindig ujabb urat keresett. Milano előbb féktelen köz
társaság most korlátlan monarchiává lett, hol, rnint mindjárt látand
juk, Lodovico Moro dicsvágya a legszerencsétlenebb következményü 
idegen betörés t készité elő. V elenezében a nemesek kormánya egyik 
volt Europában a leghatalmasabbak közől, s az akkori politikusok 
épen olly bámulattal voltak eltelve az iránt, mint a korunkbeliek az 
angolországi iránt; ezenkivül a külföld előtt olly tekintélylyel birt 
~> gazdagsága és eszélyessége olly jó hirben állott, hogy bármellyik 
hatalmasságra nézve jó elöjelnek tekintetett, ha vele V eleneze szö
vetkezett 1). Nem alapos azon állítás, hogy a Jó-Remény fokának 
fölfedezése tette volna tönkre a velenczeieket, ellenkezőleg soha sem 
voltak gazdagabbak mint épen a XVI. százarlban, és Serra még 1600 
évb(~n is ugy nyilatkozott, hogy az Áz~iából (kelctt·iil akará mondani) 
Europába szállitott áruk mind e vát·oson vitettek keresztül; Csak ké
söbb hagyta el a ket·eskerlelem megszokott utait s Velencze is csak 
akkor szállott alább, midőn Marsl'ille és kelet között közvetlen ke
reskedelmi közlekedés jött létre. Ha tehát Velencze megtartotta 
volna tengeri hatalmi természetét, könnyii leendett versenyeznie az 

l) "Általáuos vélemény , hogy n. velenezei uralom cgyértelmti az arauy 
h~gygyel, és közön~égesen hiszik, hogy nPm c~ak a köz-kincstár vagyon tele, d,; 
még az egyesek szekrényei is , H hogy végre nz "gész város c~upa 11rany és 

··ziíst." Relazione ni Gio- Oomer d"l 1569. 

XV. 7 
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ujabbakkal s uralmát az Adriai-tengeren megállapitania. De mig 
Spanyolország és Portugalia uj utakat törtek maguknak, ő a rég~ek 
mellett maradt, éa a helyett hogy nemes verseny által igyekezett 
volna öket felülmulni, magához méltatlan fondorkodásokkal akarta 
hátráltatni, és mig üdvös feltételek alatt egyezkedhetett volna Egyip
tommal a suezi átjárást magánalt biztosítandó, addig tábori mérnö
köket és ágyukat küldött az indiánoknak, hogy a spanyolokat és 
portugalokat visszaverjék. Ekként önzövé levéu, a mit erejébiil 
vesztett, csalárdság által akarta pótolni s dicsvágyát a szárazfoldre 
irányzá, itt azonban egyik oldalról Ausztria, másikról pedig Török
ország által korlátoztatván végre Olaszországra veté szemeit, a mi 
annak tartományait gyanuval és féltékenységgel töltötte el. 

Az aragoniaiak Nápolyban széket'tek, melly ország legnagyobb 
kiterjedése daczára leggyengébb volt az olasz államok között, mert 
a király személye gyülöletes volt a nép előtt, a bárók pedig, kiket 
vérökben nem fuiaszthatott meg, folytonosan utjában állottak. Ka
tholikus Ferdinánd vágyott e trón után, de minthogy ez az egyen
sulyt tönkre tette volna, háboru származott belőle, mellynek következ
tében azok árasztották el Olaszországot, kik sorsára késöbb olly 
szomoru befolyást gyakoroltak. 

A pápa nem állott többé élén Olaszországnak, s épen olly ke
véssé volt képviselője a gtielfek pártjának és a függetlenségnek, de 
igénybe véve világi fejedelemsége és ollykor azon gond által, hogy 
unokaöcscsei részére államokat szerezzen, kénytelen volt himbáló 
politikát folytatni. Azon összeütközések, mellyek világi fejedelem
ségét érinték, hátrányára voltak egyhazi fensőbbségének is, melly 
különösen Felsö-Olaszországban kevés tiszteletben részesíttetett. 
Annyi igaz, hogy a pápa Rómában minden önhatósági képviseletet 
megsemmisített, állama leghatalmasabb báróit, a Colonnákat és Or
siniakat megalázta, a többieket pedig vállalatainak támogatására kény
szeritette j hogy továbbá Nápolyban, mellyhez főuri igényt tartott, 
mindig jelentékeny befolyást gyakorolt, a hogy végre megazokott 
ügyessége az alkudozásokban fontos állást biztositott számára a po
litikában, mellynek központja e században még mindig Róma volt. 

Meghalván VIII. Incze, ki azonkivül hogy a politikai ügyekbe 
mélyen be volt bonyolodva, a háborukat és ellenségeskedéstket nem 
kevéssé szította, Ascanio Sforza, egyik tagja a hasonnevű milanói 
herczegi háznak, a conclaveban magának számos szavazatot biztosi
tott j nem sikerülvén azonban vetélytársát Giuliano d~lla Rovere-t 
kiütnie, Rodriguez Lenzuoli spanyol bibornoknak, ki nagybátyjáról, 
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III. Calixtus pápáról a Borgia melléknevet vevé fel, adta el azokat, 
s ez pénz és fondorkodások által VI. Sándor név alatt csakugyan 
pápává is lett (1492. auguszt. ll.) 

VI. Sándor. 
Ez már eliibb is mint rendkivüli ügyes és kitünő tehetségü férfiu 

volt ismeretes; bátorsága mitől sem rettent vissza, ha dicsvágya ki
elégitésériil volt szó, erkölcsisége azonban olly rosz hirben állott, 
hogy valóban szomorunak kellett lennie azon időnek, midőn illy fér· 
fiu előtt sem volt elzárva a legfőbb egyházi méltóság. Erős kézzel 
ragadta meg a kormány gyeplőit, legelöbb is a bárókat és rablókat 
fékezte meg, a melly utóbbiak a vakmerőség olly fokára jutottak, 
hogy csupán az elöbbi pápa utolsó betegsége alatt kétszázhusz pol
gár esett el töreik által. De egészen más érdekek mint az egyházéi 
vezérelték lépteit, minden gondját ugyanis egyedül arra forditá, hogy 
Vanozza Rózától született gyermekeit minél d usa bban lássa el. 

Toscanában Florencz a félhatalmat magához ragadta s a többi 
városok politikai önállását megsemmisítette, Luccát és Sienát kivéve, 
mellyek az által kerülték ki a hasonló sorsot, hogy el voltak feledve. 
A nélkül hogy a democraticus formákat levetközné, Florencz meg
szokta a Medici családot urának tekinteni, melly ottan már egy század 
óta a fejedelmi jogokat gyakorolta. A tőkék, mellyeket a florenczi 
kereskedők külföldön helyeztek el, akadályozólag hatottak a politi
kára, a mennyiben ezt nem ritkán olly szövetségre kényszeríték, 
me!Jy a közérdeknek nem épen felelt meg. A városokban, mellyeket 
Florencz uralma alá vetett, még friss emlékezetben élt egykori füg
getlenségök, és különösen Pisa lassanként igyekezett a lánczokat ma· 
gáról lerázni , s hogy a szomszédtól szabadulhasson, kész volt ide
genek járma alá hajtani fejét 1), ami csak ugy bocsátható meg, ha 
tekintetbe veszszlik, hogy még eddig nem ment keresztül azon ta 
pasztaláson, melly egyedül képes a népeket eszökre téríteni. Egyéh
iránt a florenczi pártok még nem enyésztek el, és vagy dicsvágyhól 

1) Pisa eziránt alkudozAsba bocsátkozott FrancziaorszAggal, mellynél a kö
vetkezőket kötötte ki: tartson ott egy kormányzót, s a várost ne adja át a fio
renczieknek, se rnog ne engedje nekik, hogy ott lakhassanak s kiváltságokat él
vezhessenek; továbbá foglalja vissza Livom6t, a pisai révpartot és a vidéket. 
Innét elutasittatván, ugyanezen feltételek alatt Spanyolországnak ajánlotta fel 
magát, s azonkivül a jövedelmek felét, másik fele a városé maradván; kikötötte 
továbbá, hogy Spanyolország ottan mint Siciliában a\királyt tartson s hogy a pi
~aiak a spanyol alattvalókkal egyenHl jogot élvezzenek. Az alkutervek a floren
czi irattl!rban (Archivio delle Riformagioni clasRP 2· da, dist. III. nro 9.) láthatók. 

7* 
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vagy valódi hazaszeretetből folytonosan bujtogatták az országot. 
Hogy féken tartassanak, nagy erőre vagy nagy ügyességt·e volt szükség, 
t. i. einyornni vagy elámitani. De a dicső Lorenzónak, ki a szabad
ságot nem akarta megsemmisíteni , csupán félrevezetni, II. Péter 
(1492) lett utódja, ki lélekben épen olly gyenge mint testben erős, 
labdázás és versrögtönzés által akarta ügyessége jó hirét megállapí
tani, a mivel a politikai téren egyáltalában nem birt. Ez csakhamar 
elfeledvén, hogy családja a népből emelkedett ki s az által lett hatal
massá, különvált tőle, s erkölcstelensége által elkeseredett gyülöletet 
keltett maga iránt, melly ha nem is tör ki mindjárt. azért nem feled
tetik el. 

Sa"·onnrola. 
V érszemet kaptak ezáltal az elégületlenek, kik Girolamo Sa

vonarola ferrarai születésü (sz. 1452) szerzetcsben hatalmas szószó
lóra találtak. Nemes születésü bár, mégis a népért élt-halt, szerzetes 
bár, mégis kitünöen jártas a politikai tudományokban, határozottan 
democrata, de mellette őszintén ájtatos. Sz. Tamás tiszteletére a 
dominikánusok szerzetébe lépett; és Gianfrancesco della Mirandola 
azt mondja róla, hogy tulságos szigoru a bünök ellenében s felette 
szelid a bünösök irányában ; nyugalma és vidám ábrázata világos 
bizonyságai tiszta lelkületének, szegénysége pedig olly betüszerinti, 
hogy legkedvesebb emberének scm tudott egyebet hagyományozni 
könyveinél és képeinéL Kezében rendesen elefántcsont kis koponyát 
hordott, hogy az által folytonosan emlékeztessék az emberi nagyság 
semmiségére s valóban mindcn biinnél inkább kerülte a hiuságot. 
Nehogy egyéb teendők által elvonattassék szcrzete legelső köteles
ségének, a predikálásnak teljesitésétöl, csupán világi tag akart ma
radni, mégis letévén a fogadalmat (1475), a bolognai kolostorban 
alázatossága és löredelmessége által tüntette ki magát, hol egyszer
smind a szentirás tanulmányozására szentelte idejét. Bresciában 
( 1484) a Titkos-látások könyve felett predikálván, beszédeibe poli
tikai eszméket vegyitett, mellyeket annál mélyebben érezett hallga
tósága, mennél nagyobb volt az elnyomatás. Innét a florenczi sz. 
Márk kolostorba tétetvén át egy damaszkusi rózsabokor alatt cse
kély számu hallgatósághoz tartotta beszédeit, lassanként azonban 
annyira megszaporodtak hallgatói, hogy a szónok a székesegyház 
szószékét volt kénytelen igénybe venni. Onnét a na#!ymérvü és ko
molyan egyszerü ívek alatt szórta menyköveit a papság sülyedése, a 
politika zürzavara s a müvészetek elfajulása ellen, mindig abból in
dulván ki s avval végezvén: mindent a népért s a nép által. 
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Ékesszólása_ nem volt mcsterkélt, de szivböl jött; gyakran kö· 
nyek tolultak szemeibe, máskor a gyenge testben lakó erős lélek 
tüzével heves kifakadásokra hagyta magát ragadtatni, a mikor néha 

egészen kimerülve igy kiáltott fel: "Nem vagyok többé képes, nincs 
már erőm. Ne aludjál tovább, oh Uram, ama kereszten, hallgasd meg 
e könyörgéseket , e t r e sp i c e i n fa e i em C h r i s t i t u i. Oh 
dicsőséges szüz, oh s:~.entek, okönyöriigjetek az Urnál érettünk, hogy 
ne késsék meghallgatni bennünket. Nem látod-e, oh Uram, hogy e 
rosz emberek gunyolnak, csufolnak minket s nem engedik szolgáid
nak, hogy jót cselekedjenek? mindenki kinevet benniinket s a világ 
gyalázatjává !evénk. Mi könyörögtünk, mennyi könyhullatások és 
sohajtások ktizött! Hol van gondviselésed, hol jóságod és hü!!éged? 
Ah ne késsél, oh Uram, hogy a hitetlen és gonosz nép ne mond
hassa : U b i e s t D c n s e o r u m '( . . . Te látod, hogy a roszak 
mindennap gonoszabbakká lesznek s ma már javíthatatlanoknak lát

szanak: terje;.zd ki tehát felénk a te kezedet, a te hatalmadat. Nem 
vagyok képes tovább folytatni, nem tudok mit mondani, nem marad 
egyéb hátra mint zokognom. Nem rnondom, oh Uram, hogy a mi 
érdemeinkért hallgass meg bennünket, a te jóságod, a te Fiad iránti 
szeretetedre kérünk . . . Könyörülj juhaidon. Nem látod-e itt öket 
búba merülve és üldöztetve? nem szereted őket oh Uram? nem vet
tél-e emberi testet magadra s nem feszíttettél-e fel érettök? Ha én 

nem vagyok alkalmas e munkára, ... távolits el Emgem, 11h Uram, 
s vedd el éltemet. ~lit vétettek neked juhaid? Ők semmi roszat 
nem cselekedtek. En vagyok a biinös, de ne tekints, oh Uram, az 

en büneimre, tekints ruost egyszer a te kcgyességedre, a te szerete
tedre, és éreztesd mindnyájunkkal a te irgalmasságodat." 

Igen jó alkalmat szolgáltatott a szerzetesnek ~ Mediciek anya
gias, önzö és minden magasabb eszmét kizáró kormánya. A nép, 
melly Lorenzót ugy tekinté mint a tl!lrencziek legbecsesebb tulajdo

nainak bitorlóját, a többi között azt beszélte, hogy Savonarola a ha
láloR ágyában fekvő hercr.eghez hivatván, először azt kérdezte töle, 
ha vajjon hiszen-e az lsten irgalmasságában s azután, vajjon hajlandó 

lenne-e a törvénytelenül szerzett javakat visszaadni, a haldokló némi 
habozás után beleegyezett; végre pedig, ha vajjon visszaaduá-e a nép
nek előbbi szabadságát és kormányát, mire azonban Lorenzo taga
dólag válaszolván a szerzetes eltávozott, a nélkül hogy öt megáldotta 

volna. 
Annyi szarencsétlenség és pedig ully időben, miJön a müveltség 

növekedöben volt, a sötét utakon járó politika lelkiiameretlen fondor-
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kodásai, ama kérkedő utálatosság még a pápai széken is, ugyszintén 
a gyakori kormányváltozások következtében hazájokból számüzött 
honfiak jajkiáltásai azon általános hiedelmet keltették a népben, 
hogy nagy szarencsétlenségek előestvéjén áll, mellyek minél határo
zatlanabbak voltak, annál rémitöbbeknek tüntek feL A szerzetes táp
l:Uta e hiedelmet és gyakran ismétlé: "Szerenceétlenség! szerencsét
lenség! oh Olaszország, oh Róma, mondja az Ur, egy népet küldök 
rátok, melly titeket ki fog törölni a népek sorából. Népek, éhesek 
mint az oroszlánok, fognak jőni, és a halandóság olly nagy leszen, 
hogy a sirásók az utczákon fognak járni, azt kiáltozván : Ki n e k 
v a n n ak h a l o t t j a i? és ekkor egyik atyját, másik gyermekét 
fogja vinni. Oh Róma, ismétlem neked, tarts btlnbánatot, oh Milano, 
oh Velencze tartsatok bünbánatot" '). 

A nép azt hitte t•óla, hogy közvetlen összeköttetésben van az 
istenséggel, hogy ihletve van s belát a jövőbe. Annyi igaz, hogy is
merte az emberi szivet és tudta, hogy a zsaJ·no::C.sá.g első életföltétele 
az alattvalók romlottsága, azért a morál segélyével a nép erkölcsi 
javításával, s az evangeliomi szentség megujitásával akarta a szabad
ságot visszaállítani. - nFlorenczi nép (mondá), a gonoszokhoz szó
lok: Te tudod a közmondást, melly azt tartja, hogy a szerencsétlen
ségek a bünök következményei. Menj és olvasd : midön a zsidó nép 
az erény ösvényén járt s barátja volt az Istennek, mindig boldog 
volt; ellenben midön a gonoszság utjára tért, az lsten csapásokat 
bocsátott rája. Florencz, mit tettél, mit követtél el? hogyan állasz 
Isteneddel? akarod, hogy megmondjam? Lásd. A mérték megtelt, 
gonoszságod elérte tetőpontját. Florencz várj, várj egy nagy csa
pást. Uram, te légy bizonyságom, hogy társaimmal együtt imádság 
által akartuk e végveszedelmet elhárítani; tovább nem lehetett. Mi 
kértük az Urat, hogy legalább b döghalállá változtassa e csapást; vaj
jon megnyertük-e e kegyelmet vagy nem, látandod." 

A nép, melly egészen ki volt zárva a közügyekből s tevékeny 
bár de csak külsö életet élt, bensőleg nagy szükségét érezte valami 
f&nsöbbnek s igy igen természetesen ezeretettel csüggött azon, ki sze
meit az ég felé irányozta s bajainak ott mutatván fel gyógyszerét, 
ekként csüggeteg kebelébe reményt öntött. Ennek következtében 
az A penninek falvaiból már haj nal hasadtával számtalanok sereglet
tek össze Florencz kapui előtt, mellyek megnyittatván előttök s a 
feléledt keresztény szeretet által melegen fogadtatván s támogattat-

') XXI. Beszéd. 
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ván, szent horzalommal hallgaták a szet·zetes beszédeit, e ezekre any
nyian tértek meg .. hogy az egyház els ö napjai megujulni látszottak." 
(Burlamachi). 

Az udvar és a gyönyörhajhászok, kik l á g y me l e g eknek 
(T i e p i d i) neveztettek, gunytárgyává akarták tenni azokat, kik 
általok s i r á nk o z ó k n ak (P i a g n o n i) czimeztettek ; melly ne
vek csakhamar két különbözö pártot jelentettek nemcsak a morál de 
a politik'a sőt a müvészet s ir(ldalom terén is. 

Nem kerülte el Savonarola figyeimét Olaszországromlottságának 
másik föoka sern. A classikusok szenvedélyes tanulmányozása által 
ugyanis a pogány eszmék annyira elharapóztak, hogy azok a buján 
tenyésző dudvaként az evangeliumi jó magvakat egészen elfojtották, 
s igy történt, hogy az akademiákban a keresztnevek pogány nevekre 
változtattak, a történelemben Krisztus mint Jupiter fia szerepelt, az 
apáczák ve8taszüzeknek , Mária istennönek, a gondviselés sorsnak 
kereszteltettek, a cardinalisok pedig "patres conscripti"-nek nevez
tettek ; továbbá mythologicus czélzások. roliták el a pápák tisztele
tére készitett érmeket s dicsverseket 1). Az iskolákban pogány hő
sök valának a bámulat tárgyai, s azokban nemcsak Tibullus és Ca
tullus de az A r s am a n d i sőt a P r i a p e a is értelmeztetett. A 
bölcseletet illetőleg sem állottak jobban a dolgolc, Aristoteles elmés
kedései például nagyobb tekintélylyel hirtak a szentirásnál, s a plátói 
fönségesség álböleseleti örjöngéssé fajult el. "Az egyházi szónokok, 
mondja Savonarola, a bölcsészek semmit-nem-mondó szólamaiból és 
a szentirásból bizonyo!~ zagyvalékat készitenek s azt árulják, az Isten 

') VI. Sándor megválaszt.atása alkalmával valamennyi felirások hősi ne
vekre ezéJoztak : 

Caesare magna fuit, nunc llomn est m.axima : sextus 

Regnat Alexander; ille vir, iste Deus. 
egy másik : O pes quae sunt tibi, Roma, nooua tert D eM iste tibi. 

és egy másik : Hcit venisse mum pat1'ia gratn Jovem. 
Olim habuit Cypris sua tempora, tempora Mavora. 

Olim halntit ; aua nunc tempom l'allas habet. 

Marsilio Ficino Giovanni Medicit ezen szavakkal dicsérte: Est lwmo Plo
rcntiae miasuJ a Deo, cui nonren est Joannes. Hic venit ut de summa pat1·Üt sui 
Law·entii apud omnea auctm·itate testimonium pe•·hibeat. (Jamblichus ajánlatában) 
És Plotinusnak szájába követitezö szavukat adjR Plát6ról : Hic est filiua meus 

dilectus, in quo mihi undique placeo : ipsum audite. (Elösz6 Proclushoz). Isotta, 
Pandolfo Malatesta Rímini urának kedvese ut6bb neje a tiszteletére veretett f..r
men és sirkövén a diva czimmel tiszteltetett meg; Carlo P inti pedig sirversé · 
ben ugyancsak öt az ágyasok disaénelc és bü.vzkeségének nevezi. 
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és hit dolgával pedig mit sem törödnek" 1} Az oltárfestmények in
gcrlöen, meztelcn s élőkhöz a botránykoztatásig hasonló alakokat 
ábrázoltak s a kíváncsiak szent mise alatt ide tódultak fölismerni az 
ország hires szépségeit. 

A szerzetes szenvedélyesen kikeit a multnak ezen bálványozása 
ellen, melly ismét fel akarta támasztani, a mi már nem létezett s 
többé nem létezhetett; de elképzelhető, milly sét·tö volt e szigor a 
pedánsok eme korában , az ész és érzéki gyönyör szol~á.latába 

szegődött irodalom idejében s Aretin kortársainak közepetie ! És 
ruinthogy a szerzetes az öregeket "keményeknek találta mint a kö" 
a fiatalsághoz s gyermekekhez fordult, ezekbe vetette reményét s 
evégre azt akarta, hogy anyáik emlőiből szivják magokba az erényt, 
hogy oktattassanak a szép tudomán.vokban de az uj társadalom s a 
l{ereszténység elvei szerint, hogy a régiségből vétessék ugyan az 
anyag, de a kereszténység legyen annak alapja és koronája, hogy 
tanulmányoztassanak a pogány nagyságok, de jusson hely az egyház 
atyái s különösen az "Isten vát·osa" számára is, s hogy végre a 
gyenge nemzedék elméjébe a szentek és vértanuk története korán 
beoltassék. 

Milly különös, hogy már háromszáz évvel előbb és pedig a 
pedanteria közepette illy igazságokra találunk, mellyek ma rueg1s 
mint vakme1·ö ujilások botrányköül azoigálnak a régiség bálványo
zói előtt. 

Milly szépnek tünhetett fel különösen Olaszország bájoló ege 
alatt s a müvészetek anyavárosában e lelkesült szellem előtt azon 
gondolat, hogy azokat ujjáteremti s a szépség,et visszavezeti az lsten
hez, kitől az tulajdonképen eredetét vette. Es megérte ezen örömet 
s látta, hogy a fiatalság, a szebb jövö eme záloga, körüle csoportosul, 
hogy azon fiatalság, melly elöbb viszálkodás és bujálkodás között 
töltötte napjait, most a házi tüzhely körül gyülekezve áhitattal végzi 
imáit és olvasóját, s hogy ünnepnapokon seregestül jőnek, magukat 
olajágakkal felékesitendök, hogy azután kin' a szabadban énekeljék 
az általa készitett s azon dallamokhoz alkalmazott hymnusokat, mely
lyeken előbb a ledérséget és erkölcstelenséget zengedezték 2). Ekként 

1) Böjt IV. vasáruapi beszéd. 

') nAz emlitett gyermekek ösazegyiilvén, magok közöl ti8zh·iselöket vá· 
lasztottak , kik bejárván a vidéltet, az ártalmas játékokat s a különféle vétkes 
Rzokásoknt kiirtották ; a lu'utyáltat, koczkáltat., szerelmi elbeszéléseket s rosz irá· 
nyn no\·cllálmt. ös~zcszedtélt s a tii:r.bc vetct.l.élt. Továbhll ha 11z utezákon vala· 
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a tudomány, költészet és zene ujjászületését ünnepelte. És ime a 
farsangi bohózati látványosságokat 1 Camill us és Paulus Emilius di
adalainak utánzásait, egy meghatóbb szinjáték váltotta fel. Virág
vasárnapon Krisztusnak Jerusalembe való bevonulását adták elő: 

amenetet nyolcz gyermek, egyik kezökben keresztet másikban olad
ágat tartván, nyitotta meg j ezek után a szarzetesek jöttek, kiket a 
nagy tömeg követett, mellyben a koldus a gazdaggal, a szegény az 
urral tat·ka vegyületet képezett, végül a menetet fejérhe öltözött és 
virág-koszorukkal ékitett leánykák zárták be. Eközben gyermek
hangok ajtatos énekeket zengedeztek, s mig a jámborok szemei kö
nyekbe lábbadtak, az általános felindulásban maguknak a lágymele
geknek (T i e p i d i) ajkain is elhalt a gunyrnosoly, melylyel e jele
netet fogadni készültek. 

Hogy a festészetnek uj irányt adjon, Fra Girolamo a szabad
kömivesek páholyaihoz hasonló intézményt tervezett. Evégre a ko
lostorhoz oskolát akart kapcsolni, hol a szerzet világi tagjai a szen
tély árnyában magokat a festészetben és szobrászatban gyakorol
nák. Addig is oda törekedett, hogy a szépségröl és ennek az erény
hez való viszonyáról a közönségben helyesebb és tisztább nézeteket 
alkosson 1). Sok korabeli nagyhirü mü,·ész ugy tekintette öt mint 
mesterét és szentet. Picco della Mirandola, miután öt egyszer hal
lotta, nem érezte magát jól, ha ujh<íl nem hallgathatta j Angelo Poli-

me !ly szeméremsértő öltözék ü uiível találkoztak, udval'iasan koszönték s egész 

nyájassággal megfedtél<, mondván: Kedves kisasszfmy, jUlisan enébtl , hogy 111ey 

kell halnia a itt hagynia mindezen j1()111pát , czifraságol. Illyen 8 ehhez has on ló 
beszédekkel azt eszközölték, hogy ezen időtől fogva sokan ha nem is Isten iránti 
szeretetböl legalá!Jb szégyenbill jóformán alábbhagytak hiuságukkaL Ekként még 
a különben gm:osz és fajtalan emberelt is, nehogy felfedeztessenek s ujJal mutas
sanak rájok, sok illetlenséget abbauhagytak." Vita di G-iovanni da Empoli. 

1) .Do ruondjfLtok meg uekem, miben 11.11 a szépség? talán a szinekben ·1 
Nem. A szépség !Jizonyos alak, melly az ö"szes 'részek és szinek arányából és 
összhangzásából áll elö ; és ezen arány!J<'>I származik egy tulajdonság, melly ezép
ségnek neveztetik ; ez azonban csalt ~z összetett dolgoknál áll, mert az egysze

rüek szépségét világosságuk kévezi. Nézzétek a napot, szépsége abban áll, hogy 
világossága vagyon ; nézzétek az Istent, ö maga a szépség, mert legnagyobb fé
nye vagyon, és a teremtmények csalt azon mártékben szépek, a maonyiben az 
hten szépségében osztoznak és ahhoz minél közelebb állanak ; ugyszintén any
nyival szebb a test, minél szehb a lélek. Vegyünk fel például két egyenliS testi 
szépséggel biró nöt, kiknek egyike szent életü, másika pedig erkölcstelen, és 
látni fogjuk, hogy " szent életü mindenki által joliban szerettetik, és mirrden szem 
fdéje fordul, igenis még RZ érzéki embereké is." 
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ziano öt szentnek és egy magasztos tan tudós és kitünő hirdetőjének 
nyilvánitotta j a plátói költő Benivieni erélyesen védelmezte tanait; 
Giovanni delle Corniole legszebb metszvénye e szarzetest ábrázolja, 
ugyszintén Baldini és Botticelli neki szantelték vésüjöket; Andrea 
della Robia és öt fia számos érmeken örökitették j Cronaca, a nagy 
épitész ,.,nem akart másról csak róla beszélni ;u Lorenzo di Credi 
neki szantelte költészete szüz zsengéit; fra Benedetto hires miniatur
festö midőn őt ellenségeitől megtámadtatni látta, felfegyvP-rkezett vé
delmére '), és miután áldozatul esett, Botticelli éhség által akarta ma
gát megölni, Baccio della Porta festész pedig csuklyát öltött magára 
s később fra Bartolomeo név alatt hires fét·fiuvá lett j Baccio di Mon
telupo szabrász a városból kiköltözött. 

Lelkesítve beszédeinek szép sikere által, Savonarola egy mií 
létesítését merte megkisérleni, nem rettegve azok ítéletétől, kik az 
alak classikus csodálásának vallást, érzeményt, eredetiséget, erényt, 
szóval, mindent készek voltak feláldozni. A gyermekek házról házra 
jártak a n a t h em a-kat kutatandók, - igy nevezték a fajtalan fény
üzés azon czikkeit, mellyeket a szónok megbélyegzett, - és a piaezra 
hordván össze az erkölcstelen dalokat, a szeméremsértő képeket és 
festményeket, ugyszintén a kártyákat, koczkákat, asszonyi ékeket, 
Boccaccio és Pulci mocskos bohózatait 2), azokat ottan elégették j 
igenis a szépmüvészelek, a gyönyör, az elfajult költészet és érzéki 
örömök városában, Firenzuola hazájában, megégették ; a nép látja 
azt, és örömében a T e D e um-ot énekli. 

A szerzetes el lévén határozva, a társadalom minden kinövél:!eit 
orvosolni, most a nyervágynak üzent háborut, és ott, hol annyi bank 
virágzott s általok annyi uzsorás meghízott, a szegények ügyében 
emelte fel szavát és számokra nyilvános kölcsönbankokat (monti di 
pieta) alapittatott s beszédeiben olly alkotmány létesítését sürgette, 
mellyben a nagy tőkepénzesek meg lennének fosztva azon határtalan 
hatalomtól, mellyet eddig, a közügyek vezetésében élveztek ; a kor-

') Ugyanettől, ki mint világi Hettuccio di l<'irenze név alatt volt ismeretes, 
jelent meg utoljára Ged,-ua Libani czimü költemény, mellyben Savonarola. élete 
terzettekben iratik le. 

2) Giuseppe Maffei Storia della letteratura italiana czimü miivében eikese 
redve besr.éli, hogy PetrarcAnal< aranyozott, miniatur-feslményekkel ékitett s ötvcu 
scudo értékü költemény-gyüjteményét is megégették. "Végre - igy folytatja -
megérkezett a végzetes Óra "11nak számára, ki hazAjában annyi botrányt okozott, 
s Petraleának és Boccacci6uak árnyai meg vannRk boszulva. 
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mányzat a község kezeibe adatnék vissza és hdyreállittatnék a világi 
és egyházi hatalom közötti egyensuly. 

Tisztelettel viseltetett ö ugyan az utóbbi iránt, dc nem volt any
nyira elfogulva, hogy ne látta volna a visszaéléseket, s ne tudta 
volna, mennyit árt az egyháznak a clerus tudatlansága és erkölcste
lensége; s azon szabadsággal, mellyet az egyház, mig a reformatio 
J'ombolólag nem lépett fel, soha sem nyomott el, szemére hányta 
vétkeit s megtérésre unszolta. "A keresztény fejedelmeknek azt irta, 
hogy az eg"yMz végromlása felé közelget s azért eszközölniök kel
lene, hogy egyházi zsinat tartassék, ö abban behizonyitandó lévén, 
hogy az egyháznak nincs feje s hogy a ki jelenleg e méltóságot 
viseli, nem valódi pápa, nem méltó ez állásra, sőt nem is keresztény." 
(Burlamacbi). 

De, mikor hallgattak a hatalmasok és btinösök azok intö sza
vára, kik öket jobb utra tériteni akarták? A lágymelegek (Tiepidi) 
folytonosan ellenzéket képeztek a siránkozók (Piagnoni) ellenében 
és megvetéssei néztek a reformator szerzetesre. Álszenteskedök 
bevádolták Rómába és fra Mariano da Genazzana VI. Sándor előtt 

predikálván annyira ment, hogy felkiáltana: "Égesd meg, égesd meg 
ö.z. atya az ördög eszközét, égesd meg az egész egyház botránykö
vét," miröl Savonarola értesülvén, a székesegyházban tartott predi
kácziójában következőleg válaszolt neki : "Isten bocsásson meg ne
ked, ö azonban téged meg fog büntetni és rövid idö alatt nyilvános
ságra fog jőni, ki viseltetik nagyobb tisztelettel a világi államok és 
kormányok iránt;" és valóban kevés idő mulva kiderült, hogy Ma
riano Olaszország elnyomói érd(\kében fondorkodott. 

A közlelkesedés hét egész évig környezte a szegény szerzetest, 
a nélkül hogy ö abban valami dicsőséget helyezett volna, s mig Róma 
kiközösitéssel és máglyával fenyegette, Savonarola csak annyit mon
dott: "Azért léptem kolostorba, hogy megtanuljak szenvedni, s mi
kor a szenvedések meglátogatnak, akkor már megbarátkoztam velök, 
s azok meg fognak engem tanitani mindig szeretni és mindig meg
bocsátani" t)-

1) Halrahagyott s nem régen fölfedezett leveleibiíl a követk ezl:lt közöljiik: 
Peaciai Domenico Ruonvicini azerzetesnek. 
Krisztus J4!znRban legkedveRebb testvérem. B41ke és öröm a sz. L4!lekben. 

Dolgaink igen jól mennek, mert az I~ten csodálatosan müködött; miudaz!Ital ne
héz küzdelrnek között élünk, mellyeket visszatérésed után rendre el fogok nPked 
beszélni, most nem lévén taná.esnR aznk•~t megirni. Sokan attól tartotf>~k és tar-
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HARMADIK FEJEZET. 

M i l a n o. - VIII. K á r o J y h a d j á r a t a. 

Milanóban a népuralmi önkényt a katonai zsarnokság váltotta fel. 
Ezen államot a Sforzák mint hűbért birták a császártól, hogy igy a nép 
szabad választása alá vetve ne legyenek, azonban investiturát, melly
nek szükségét ugy sem érezték, a császártól kérni nem akartak. A 
milanói területen kivül a herczegséghez tartoztak még Cremona, 
Parma, Pavia, Como, Lodi, Piacenza, Novara, Alessandria, Tortona, 
Bobbio, Savona, Albenga, Ventimiglia vidéke is, és a genuai száraz
föld, mellyek évenként hatszáz ezer aranyat ( ducati) jövedelmeztek 1). 

Gian Galeazzo (1476--94) viselte ugyan itt a herczegi czímet, de 
egyebet semmit, miután nagybátyja Lodovico Moro vitte helyette a 
kormányt. Ezen dicsvágyó és ravasz férfiu 2) eleinte a Sanseveri-

tanak, hogy az történik velem, a mi montefeltroi Bernardino szerzeteijsel, (ki az 
uzsora ellen tartott beszédéért a városból kiüzetett). A mi ezt illeti, állapotuuk 
bizonyára nem vesztllynélküli, de én mindig reméltem az Istenben, tudván a szl•nt
irás szavaib61, hogy a királyok szive az Ur kezében vagyon, s tt>tszése szarint 
korminyozza azt. Remélem az Urban, hogy ajkaink áltRI sok jót fog munkálni, 
mert ö mindennap vigasztal engem, és ha el vagyok csüggedve , szellemeinek 
szavai iltal bátorit, mellyek gyakran ismétlik iüleimben : Ne félj, mondd ki bátran, 
mit az Ur sugall neked, mert az Ur vagyon te veled; az irástudók és farizeusok 
ltüzdenek ugyan ellened, de nem fognak !~győzni. Vigasztalódjál azert és légy 
jó kedvü, mert dolgaink igen jól mennek. Ne kedvetlenedjél el, ha ama város
ban kevesen járnak a predikácziókra, elég az illy dolgokat keveseknek hallaui : 
a kis magban nagy erő van elrejtve. E'ra Giuliano és nővére üdvözletöket kiil
dik s az utóbbi üzeni, hogy ne légy csüggeteg, mert az Ur vagyon veled. Én 
igen gyakran predikálok az egyház megujitásáról, és a ránk következi! csapá· 
~okról, nem általában, de a szentirás alapjin, annyira hogy senki nem róhat meg, 
ha csak azok nem, kik erényes életet élni nem akarnak. A gr6f igen szépen 
halad az Ur utján és gyakran eljö prediké.czióinkra. Alamizsnát nem kiildhetek, 
mert hamindjárt meg is érkeznék a pénz a gr6ftól, bizonyos tekintetek virako
zé.st parancsolnak. A többi dolgokat, mellyekröl leveledben emlitést teszesz, 
igyekezni fogok elvégezni. Rövid vagy•Jk. mert az idő mulik. Add át tisztele
temet a fónök-atyAnak, a lectornak, Giorgio és Cosimo testvéreknek és a többi
eknek. Mindnyájan egészségesek vagyunk, különösen a mi angyalkáink, kik ma· 
gukat kegyeidbe ajánlják. Légy egészséges éR imádkozzál érettem. Obajtva vá
rom visszajöttödet, hogy akkor elbeszélhessern neked az Ur cRodás müködéseit. 

Florencz, marczius 10-én 1490. 
1) Oorio, p. vn. 
') E.~t.oil homme lr~~ .tni_qP- , mai.v for/, ~mintil et. lnen. •rmple quant il avoit 
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nók vezérletc alatt álló ghibellin párttól támogattatott, midön azon
ban ez Milano ellen fellázadt és annak hadat üzent, visezaüzte s a 
paviai várat és kincstárt, melly utóbbi ,,leggazdagabb volt az akk01·i 
keresztény világban," elfoglalta, magához rántott minden hatalmats ugy 
rendezte az államot mint sajátját. Most már nem elégedve meg a ha
talommal, a czimet is birni s unokaöcscsét egészen kiszorítani akarta. 
De mit mondottak volna erre a szomszédok? mit különösen a ca
labriai herezeg Gian Gateazzonak az apósa? Fel krllett tehát zavarni 
a vizet, hogy abban halászni lehessen. 

Az olasz fejedelmek fenyegettelve lévén a fra~cziáktól, az an
joui ház igényeinek örököseitöl, szükségesnek látták egymással szö
vetkezni ; és Lodovico Moro egy nyilvános tény által akarván e szö
vetség létrejöttét Europávai tudatni, azt indítványozta, hogy mind
egyik fejedelem követc bizonyos meghatározott napon az uj pápa 
szokásos üdvözlésére megjelenne Rómában, hol mindnyájok nevében 
a nápolyi király követe emelne szót. Egy a követek közöl, Pier de' 
Medici, nem elégedvén meg avval, hogy fényes kiséretével a többi
cket elhomályosítja, a florenczi ékesszólásnak is szabad nyilást akart 
engedtetni, a miért Lodovico megneheztelt, annyival is inkább mert 
eszébe jutott, hogy az emlitett követ a Sforzákkal kötött régi szövet
ségtöl elpártolván Ferdinand kia·ályhoz közele d ett, ki Lodovi co Mo
rót arról vádolta, hogy unokaöcscse felett zsarnokoskodik s öt még 
az élelmi szerakben is szükeéget szenvedni engedi. VI. Sándor is 
igyekezett az aragoniai herezeg kedvébe járni, remélvén, hogy tőle 
egyik fia részére Alfonz calabriai herezeg természetes leányát megnyer· 
heti, de látván, hogy kijátszatott, söt hogy az alattomban szítani tö
rekedett Virginia Orsini engedetlcnségét, ki Viterbo és Civita Vecebia 
közötti állásánál fogva a nápolyink előtt Róma kapuit felnyithatá, 
Lodovicóval szövetkezett. Ennek sikcriilt a velenczeiekkel is véd- és 
daczszövetséget kötni, Miksa császártól pedig, kinek unokahúgát Bianea 
Máriát d us jegyajándék kiséretében nöül adta, a milanói herczegségre 
investiturát titkon eszközölni (1493). Lodovico ismervén a fejedel
mek igéreteinek becsét, jól tudta, hogy ezek szövetségére csak ad
dig számíthat, mig érdekök is ugy kivánja, azért kétoldalu politikát 
folytatva, uj támaszt törekedett nyerni a franczia királyi házban, 

paou.1· (j' e-n pa>-le t:tml111e de r.eUuy que j'ay CIJ'Tigrleu et beaucoup de clto.tU tmic/1 
ave~: luy) et lwmme sam fO!/ .v'i/ veoit son pmufjit pour la rmnp1·e. Oommines, 
VII. :1. 
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melylyel a ruilanói herczegek többszörös házasság által ugyis rokoni 
összeköttetésben állottak. 

VIli. Károly franczia király. 
VIII. Károly atyja halálakor ( 1483) közel volt 14 ik évéhez, 

tehát azon korhoz, mellyben a franczia korona-herczegek nagyko
ruaknak nyilvánittatnak, de XI. Lajos gyenge egészsége vagy in
kább féltékenysége, ki attól félt, hogy fia épen ugy fog fondorkodni 
ellene mint ő fondorkodott, atyja ellen, távol tartotta öt az állam
ügyektől és tanulmányoktól, s igy sem az embereket nem ismerte, 
velök sohasem találkozván, sem olvasni és írni nem tudott. Ezen 
elszigetelt állásából minden átmenet nélkül atyja trónjára jutván, 
önmaga előtt pirult, ha társaságba kellett lépnie, azért noha későn a 
tanulásnak adta magát, csakhogy ebben mi rendRzert sem követett. 
Még alig tudott olvasni, s már Caesar és Nagy-Károly hőstettei lel
kesiték, s ö is hős akart lenni. S valóban bátorságát tekintve nem 
állott tölök távol, de épen nem birt sem azok lángelméjével, melly 
a nagy vállalatok tervezésé1·e, sem kitartásukkal, melly ezek kivite
lére olly igen szükséges. Nővérének Anna de Beaujeu-nek, ki nagy
koruságáig a kormány vezetésével volt megbízva s a ki hajthatlan 
erélyességét és képmutatását illetőleg méltó tc.nitványa volt 1\tyjának, 
sikerült Olivier le Daim, XL Lajos borbélya, pénzügyminisztere, 
szóval, mindeneséaek kivégeztetése, ugyszintén Jean Do y ac parla
menti főállamügyész és kém megcsonkíttatása és száműzetése által 
a közvéleményt maga részére hódítani. Eközben az országos ren
dek a kormányzói hatáskör szabályozása végett Tours-ba gyültek 
össze (1484), s megszakítva a hallgatást, mellyet az előbbi kormány 
rémuralma kényszeritett rájok, hangos panaszokra fakadtak s Fran
cziaország hat nemzetiségének egyesitése mellett is felszólaltak ; any
nyira egynek érezte magát e nemzet az aristocratia meggyengülése 
után. Itt mondatott ki továbbá, hogy az ország ki van merülve s 
csak tartós béke által képes régi erejét visszanyerni; e helyett azon
ban megkezdődtek a nagy háboruk. 

Károly királynak kenetett, de mig ö kutyákkal, oskolás fiuk
kal, leánykákkal s minstrelekkel mulatta magát, nővére magához 
ragadta a föhatalmat1 daczára Lajos orleans-i herezeg ellenkezése
inek, ki végre fegyverhez is nyult, de Saint-Auhin mellett megvere
tett (1488). 

Károly Annával Bretagne örökösével házasságra lépvén, ez ál
tal ama nagy hűbér birtokába jutott, másrészt azonban Miksa csá
szárral, kinek leánya volt már. elöbb eljegye~ve számára, komoly 
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meghasonlásba jött. A császár e méltatlanságot tudatta Angolors?.ág
gal, melly kapva az alkalmon vele szövetséget kötött s Calaisnál 
partra ~zállott. A csáPzár mint egy kalandor Angolország zRoldjába 
állva fogott fegyvert Francziaország ellen ; saját államai által azon
ban pénzzel nem segíttetvén, tétlenül kellet t vesztegelnie s csakha
mar békealkudozásokba bocsátkoznia. Károly ennek következt<~ben 
átadta neki Franche-Comté, Artois, Charolais és Noyers vidékét, 
VII. Henriknek pedig hétszáz negyvenöt ezer scudót (nyolcz millió 
frank) fizetett s ezen felül Kath(\likus Ferdinándnak csupa lelkiisme
retességből visszaadta Roussillont és Cerdagne-t, Francziaországnak 
a Pyrenaei hegyek fdöli kulcsait. Ez az egység müvét, mellyet atyja 
élte feladatául tüzött ki, egészen tönkre tette, de mit gondolt ö orszá
gának ezen feldarabolásával, ki a világ meghóditásáról álmodozott. 

Károly mayne-i herczeg, az anjoui ház utolsó ivadéka, XI. La
jost nevezte ki örökösének. Az akkori közjog szerint a fejedelmek 
ugy rendelkezhetvén államaikkal mint saját birtokukkal, Károly el
határozta Nápoly- és Konstantinápolyhoz való jogait érvényesiteni 
s a keleti birodalmat helyreállítani. Lodovico Moro táplálta e dics
vágyat s arra bátoritotta öt, hogy a törököknek Europából való ki
üzésére igen alkalmas kiinduló pont lenne Nápoly meghódítása, hogy 
továbbá a vállalat könnyen kivihető, miután ö neki Genuán l) és 
Lombardián keresztül szabad átmenetet engedne s ezenkivül pénzzel 
és fegyveres erővel is segitené ; a pápa magát az aragoniakon mcgbo
szulandó legalább kéz alatt támogatná; a florenczi kereskedők, Fran
cziaországban lévén főbankjok, evvel nem szakitanának; Velencze 
barátságos indulattal viseltetnék iránta, de más oldalról Törökország 
által ugyis eléggé el lenne foglalva; ezekhez járult még, hogy szá
mos nápolyi föur igen bökeziileg hánt a menckültek szokásos pénzé
vel, az igéretekkel és bujtogatásokkaL Francziaországban a nemes
ség mindig kiváncsian leste az alkalmat, hogy vitézségét kitüntet
hesse 2) s birtokokat szerezhessen; nővérének pedig Károly eluta
zása igen kedves dolgot tett, a mennyiben kényuri hatalmát tovább 
is gyakorolhatá; végre még ollyas iövendölések is forgalomba jöttek, 

1) Genua }'rancziaország !CíuraságR alatt ó.llott s mint hűbér Galea.:zónak 
adatott, ki azt hódolatR jeléii! Károly királynak ajánlotta fel : Le seigneur Luda
vic donna '~ aucuna chamóellans du roi huict mil. 

') Le Fraru;ais ne fi•t jamais qu'il n'aima a mener les maim, ainon contre 
l'étran_ger, plus tut contre soi-meme. Aussi le BoUI-guignon el le Flamand disent de 
now, que quand le F'mn~ais rlm·t, le diable le lm·ce. Brantóme, disc. 89. sur les 
r.olonels généraux_ 
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hogy Károly nemcsak ConRtantin bil·orlalmát de még Dávid országát 
is meghóditaná. 

Károly tehát sereget gyü j tv én A a sziikséges elöHsziileteket 
megtévén, felkiáltott : "Menjünk oda, hova a harczi dicsöség, a né
peit egyenetlensége !l barátaink segedelme hivnak bennünket." De 
a badjárathoz rnegkivántató pénzt előbb a béke megvásárlására az
után pedig a szép és nyáj11s lioni nök t~zárnára rendezett lovagjáté
kokra •) és ünnepélyekre fordítván, kevésben rnult, hogy vissza nem 
tért. Azonban részint dicsvágyó reszint roszlelkü udvaronczai által 
terve valósitására ösztiinöztetvén a. legmagasabb kamatra ismét pénzt 
szerzett, és pedig ötvenezer aranyat (ducati) Milanoból, százezeret 
a Sauli háztól Genuából; Savoyi Blanka pedig gyémántjait adá neki 
kölcsön, mellyeket ö azután elzálogosított. 

Ezalatt Olaszország sem szunyadott. Ferdinánd legelöbb is a 
pápát vonta el tőle, nöül adván egyik fiának Alfonz calabriai herezeg 
természetes leányát Sanchát. Ferdinand az előkészületek 'folyama 
alatt hirtelen elhalván (1494. jan. 25), a most nevezett herezeg lett 
utódja, ki gazdag kincstárral, virágzó flottával, sok személyes bátor
sággal sőt még a sikerhez annyira megkivántató hütlenséggel és ke
gyetlenséggel is bömértékben birt. Kezdetben megfelelt a várako
zásnak, és ritka erélylyel lelkesité a fejedelmeket az olasz független
ség rnegvédésére, azonkivül pedig országát a szárazföldön ugy mint 
a tengeren a szükséges erődítményekkel ellátta, s igy a francziáknak 
a genuai terület ellen intézett első kisérletcik sikertelenek valának. 

Azonban az olaszok megszokták a francziákat, mihelyt föld
jökre lépnek, szabadítójokként tekinteni; Gian Galeazzo remélte, 
hogy nagybátyja hatalma alól kiragadják ; a florencziek avval biz
tatták magukat, hogy a Medicieket nyakukról lerázha~ják; VI. Sán
dor házának államot gondolt szerczhetni ; a vclenczeiek az aragoniai 
ház megalázására, a nápolyialt végre az idegen járom lorázására szá
mítottak; a mélyebb belátásual' ellenben elegendö okot találtak az 
aggodalomra, még akkor is, ha a köznépet ugy mint a tudósokat egy
iránt eh·émitö csillagjóslatokat figyelmen kivül hagyták is. 

Ezalatt Károly átkelt az Alpe!!cken ( auguszt. ). Seregét három 
ezer hatszáz fegyveres rendes (Hommc~s d'armes), hatszaz breton ijász, 

1) Ce gentil roy nP so·ngeoit qu' a rumner mu .Y'iyne·ww et aux dames force 

heaux 1Jlaisirs, et passe-temps et de .. beaux loUJwoü ,/ la mode de F,·mwe, ryu·i ont 
toujout·s ernpm·té le p1·ix pm·drssu.• 1011-Y le.• rlltf7·P,.y; Je"x guet~·iel'.,, nit il Mnil louJo

u.r.t fle.v mi,..",,,. tr•Uf1."WI P-l rlPs 7tti"ux jfl'i.•unJ .. 'f. l fgy:-tnH:t.. 
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ugyanannyi franczia vadász, nyolczezer könnyü gyalogság, szuronyos 
fegyverrel felszerelve, ugyanannyi schweizi alabárdos képezte, kik 
ezer főre menö zászlóaljakra voltak felosztva. A francziák a nép 
salakjából valának összeszedve, valódi akasztófavirágok, majd vállok 
rnegbélyegezve, majd füleik megcsonkítva, a miért is rendkivül hosz
szu hajat és szakált viseltek '), a többi is vad csőcseléknépből állott, 
de ~j harczmodoruk, fegyverök és kegyetlenségök által félelmesekké 
levének. És itt tünik ki, milly alant állott az olasz hadrendszer, 
majd az intézmény hibája következtében, inkább egyesek mint az 
állam kötelessége lévén a hadkiállitás, majd a rosz tüzérség, gyalog
ság és nehéz lovasság, különösen pedi~ a nehezen szállitható és ke
zelhetö ostromá~:,yúk miatt, mellyekkel csak felette nehezen valának 
bevebetök a várak, s igy a háboruk igen hosszura huzódtak. Mig 
olasz olasz ellen küzdött, mindnyájan egyenlően lévén fölszerelve, 
egyik nem tett tul a másikán, dc most a francziáknál már nem ökrök 
által vonatott bomba-mozsarak szerepeltek, mellyek csak hosszu idö
közönk~nt vetettek egy-egy követ az erősség ellen, de száznegyven 
nagy és ezerkétszáz kisebb, majd gyalog emberek által vállaikon vi
tetett, majd lovak által vont hegyi ágyu szünet nélkül szórta a vas 
golyókat, mellyeknek a régi váracsok ellenállani képesek nem valá
nak. Azért a taktika többé nem abban állott, hogy, miként a harcz
játékokban, csapat csapat ellen egymásután küzdjön, de amieink nagy 
bámulatára és botránykoztatására seregek rohantak, mellyek legyil
kolandók valának nemcsak az embereket de a lovakat is; a RapaHo 
mellett vivott csata, mellyhen száz ernher esett el, már mészárlásnak 
tekintetett. 

"Mindazáltal, mondja Commines, e hadsereg windenben szük
séget szenvedett. A király, kinek feje lágya még alig volt benöve 
s hozzá gyenge testalkatu és önfejü volt, sem okos tanácsadókkal, 
sem jeles had vezérekkel, sem pedig pénzzel nem rendelkezhetett; a 
seregnek nem valának sátraik, noha a tél nem sokára bekőszöntendő 
volt, ugy hogy el kell mondani, miként e vállalatot kezdetben ugy 
mint végén az Isten vezette, a vezérek bölcsesége legalább azon mit 

') L" armée rlu pet·it 1·oi Charlea VIII. était épouvantable a voir. De toua 
~:eux qui se rangeaient sous le.y enseigncs et baRdes des capitainea, la plupart étaünt 
gen.s de sac et de corde, méchans ga,·nemens échappés de la justice, et surtout force 
ma1·quéa de la jleur de li• su1· l'épaule, e.yorilléa, et qui cachaienf les oreilles, a dire 
•Ta i, pa•· l<mga cheveux héris.tés et barbes ho1Tiblea, autant pour cetle raúon que pour 

se montrer plus eji·oyable11 t. leu1· enne'lllis. Brantome, disc. 89. cit. 

XV. 8 
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sem lendített." Károly Savoyán és Montferraton keresztül, hol mi
utá.n. e tartományok gyengék s ~yermekek kezében valának, mi el
lenállásra scm talált, Astiba, az orleans·i herezeg főnrasága alatt :UM 
franczia városba érkezett; Turinban a het·czegnö udvarhölgyei élén 
vonult eléje, kik "kifogás alá nem eshetö ízléssel valának öltözve"; 
a város szini előadásokat rendezett tiszteletére s egy paripával aján· 
dékozta meg, mellyet ií u d v a r i ass á g'h (, l Savoyának nevezett; 
az egész hadjárat alatt ezt lovagoita és Nagy-Sándor példája után 
indulva napló·irójának meghagyta , hogy arról gyakori említést 
tegyen. 

Páviában találta a testileg beteg de lelkileg még inkább gyen· 
gélkedö Gian Galeazzó-t. Ennek neje Izabella mindent elkövetett, 
hogy férje bátorságát felköltse s arra birja, hogy lealázott helyzete 
javítására Károlynál a kellő lépéseket megtegye, de a csüggeteg lelk ü 

herezeg még azon kisérleteket sem birta magába zárni, mellyeket 
neje az ö megszabadítására tervezett. Nem maradt tehát egyéb hátra, 
mint hogy unokatestvére Károly kegyére bizza magát 1); de Lodo
vico Moro által megelöztetett. Ez ugyanis a királynál több kittönös 
szépségü milan6i hölgyet mutatott be, kik által a király elbájoltatván, 
néhánynyal közölök szerelmi viszonyba ereszkedett, s alkalmasint 
ennek következménye lehetett a himlő is, mellyben nem sokára meg
betegedett. Néhány nappal késöbb Gian Gateazzo m é r e g ok o z t a 
h i d e g l e l és b e n meghalt; igy adja azt el ö egy ak kori történetíró, 
a nép hiedelme után indulva, melly rendesen annak tulajdonítja a 
bünt, kinek azt elkövetni érdekében állott, s ekként Lodovi co a 
közkivánatnak engedve a harczegi czímet fölvettr. 

A franczia urak nemes lelkiiletét fellázitotta e gyalázatos tény, 
s Károlyt sürgették, hogy most már Lodovico Moru ellen forditsa 
fegyverét, de ö jobbnak látta az aragoniaiakat megtámadni, noha 
azok erre mi okot sem szolgáltaltak, s tovább vonult. A florencziek 
közöl a roanekültek hozzá csatlakoztak, a többiek, Francziaországot 
mindig a guelf-párt véd<'íjének tartván, art·ól panaszkodtak, hogy II. 
Medici Péter által meggyözödésök- és érdekökkel ellenkező háborura 
kényszerittetnek. Péter látva az öldökléseket és gyujtogatásokat, 
mellyeket a francziák országában elkövettek, nem mert ellenállani, 
de Károlyhoz menvén töle békét váRárolt, nagy összeg pénzen kivül 
átadván neki Pisa, Livorno, Pietrasanta s más fontosabb helyeket 

1) VIII. Károly és Gian (lldeRzzo Snvoyni H. Lajusu~tk két leányát.61 s~~:ár 

ma?.t.ll.k. 
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(novemb. {i.). Péter ~r.en gyáva és önkényes eljárásamiatt a floren
cziek nyilt lázadásban törtek ki, s az országát alkuba bocsátó fejedel
mct kövekkel üzték el, egyszersmind árulónak és lázadónak kiáltván 
ki i.ít (novemb. 9.); Pier Cappooi, Francesco Valori és Savonarola 
mindent elkövettek, hogy a mostan fellángolt hazafiui lelkesedést 
túplálják. Károly Pisát, melly nyolczvanhét évig hordta a floren. 
cziek jármM, szabadnak nyilvánította, miért e város a florenczi orosz .. 
l:í.n (il mazocco) helyére szabaditúja szobrát állitotta feL 

Károly (novem b. 17 .) "győzelme jeléül fegyverrel kezében, 
lova csipöjén lándzsával ékitve" 1) vonult Florenczbe, s avval egé
szen ugy akart bánni, mint meghódított várossal. Azonban a kor
mány kalandor-vezéreket ( condottieri) gyüjtött maga köré s az urak 
is beszóliták a fegyveres falusi népet, minek következtében Pier 
Capponi, midön Károly neki az alkuföltételeket kezébe adta volna, 
azt földhöz csapta s a király fenyegetéseire azt válaszolta: "Jó tehát, 
ha ön megfuva~ja trombiüiit, rni félreveretjük harangjainkat." A fran
cziák illy bátor·ságra nem voltak elkészülve s azt hivén, hogy ez csak 
az erő tudatából származhatik, móltányosabb szerzlídésre léptek. In
nét világos, hogy a szabadság érzete nem halt ki a népből, ha ez a 
Mediciek bonyolouott politikája nP.lki.H is képes volt eléggé szabad
elvü habár· hódolatteljes szavakban szerkesztett szerzödéRt létre
hozni. 

Károly innét Romagoa felé vette utját (novemb. 28). Az itteni 
fiíurak seregek elére állva, miután előbb saját dicsvágyuk kielégítése 
végett Olaszországot pusztították volna, most vitézségök áruba bo
csátásával akarták azt az örvény szélere juttatni. Mindig fegyverben 
vagy pártok élén állva, a?. erősebb helyeket ugyszólván Róma kapu
jáig hirtokukba keritették, honnét most mindegyik saját kezére al
kudozott s különösen a Colonnák Francziaország részére állottak i a 
nép h é k e s mindig b ék e után kiáltozott i a nápolyi szövetsége
sek kitakarodtak Rómából, és sokan, különösen Giuliano della Rovere 
sürgették a bevonuló királyt, hogy a méltatlan pápa letétele végett 
egyházi zsinatot hivna össze. 

De ennek sikerült öt kiengesztelni. Ugyanis .Zizim herczeg, 
török trónkövetelő , VI. Sándor hatalmában volt, kiért Il. Bajazet 
suitán neki és fiainak temét·dek kincset igért, ismételt követelése 
azonban siker nélkül maradt, noha az ajánlott kincsen kivül még az 
Üdvözitö köntösét is átadni igért<>. Károly minden áron birni akarta 

1) Gllicciardini. 
8* 
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a herczeget, ki neki alkalmas ürügyet szolgáltatott volna atTa, hogy 
8. nagyurnak hadat üzenjen. A pápa nem tagadhatvim meg kérését, 
átadta neki a herezeget de megmérgezve, (a hir legalább igy be
szélte), ezután pedig három nyelven teljes bucsut hirdetett a hódító 
sereg részére, 

Károly, miután Rómában a velenezei palotában elsánczgJtan 
egy h6napot töltött, (1495), pénzt veretett, mellyen nevéhez a csá
szári czim volt illesztve, és seregének szabad zsákmányt és buja ki
csapongásokat is engedett volna, a nápolyi főurak fölhívására Ná
poly felé indult. A kegyetlenség, mellyet e hadsereg a határszéleken 
fekvő helységek egész népsége lemészárlásával és ha dühét másutt 
ki nem elégitheté, a kórházban fekvő betegek felkonczolásával tanu
sitott, annyira elvette az olaszok bátorságát, hogy a védelemre nem 
is gondoltak, épen ugy mintha egy békésen csevegő családi körbe 
egy törrel felfegyverzett gyilkos rohanna be; azért "sem erőt, sem bá
torságot, sem belátást, sem dicsöség vagy hatalom utáni vágyat, sem 
hívséget" nem mutatva gyáván futottak. (Guicciardinl). II. Alfonz, illy 
kétségbeesetten állván ügye, a mazarai kolostorba menekült, hol nem 
sokára meghalt. Fia Ferdinánd, ki a francziák által mindjárt kez
detben megveretett, látva, hogy mindenfelöl árulás környezi, hogy a 
nép felkel ellene, sőt hogy a zsoldjában álló fővezére Trivulzio is a 
francziákhoz pártolt, elhagyta a fővárost s leehiába futott, felkiáltván 
a zsoltárnokkal: "Ha az Ur nem őrzi a várost, hiába vi· 
g y á z, ki a z t ö r z i." A Caesarnál szerencsésebb Károly j ö és győz, 
mielőtt ellenséget látna; császál'i palástban, az arany almával kezé. 
ben, melylyel Konstantinápolyra vonatkozó tervét akará jelezni, vo
nult be Nápolyba (február 21). H valóban Otrantoból Felsö-Albani
ába V alonába akart evezni j a slavonok, albánok és görögök tárt 
karokkal várták j a durazzói érsek fegyvert és sereget gyüjtött; 
Thessaliában ötezer ember csak jeladásra várt. De a velenczeiek 
értesiték a sultánt mind az ellenség elökészületeiről, mind az alattva
lók fordorkodásairól, melly utóbbiak ennek következtében halállal 
lakol tak. 

Eközben a francziák Nápolyban a hirtelen győzelem okozta 
dölyfösségökben iszonyu megvetéssei bántak az olaszokkal, kik min
denféle meggyaláztatásoknak, fosztogatásoknak s lenézéseknek vol
tak kitéve; még az anjou-k párthivei is, kik az aragoniai ház feletti 
győzelem gyilmölcseiben osztozni reméllettek, hasonló sorsban része
sültek. Károly egészen elfoglalva lovagjátékok és szerelmi kalan· 
dok által, a nemességet a legérzékenyebb oldalán sértette meg az 
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által, hogy az itten idáig épségben fenmaradt hiibéri törvénybatóságot 
megszüntetle s a városok- és erősségekbe franczia kormányzókat ne
vezett. Emberei pénzt, nőket s gyönyöröket találva mindenféle sza
badasságra vetemedtek; késöbb kimerülvén az élvezetek által s eltelve 
aranynyal vissza kívánkoztak hazájokba, öveiknek elbeszélendök 
höstetteiket, épen annyi dicsőséget helyezvén e nemzet abban, mint 
magában a tettek elkövetésében. , 

Azalatt kivülről rosz hirek érkeztek, s Károly megtanulhatta, 
hogy az ellenszegülésre nem talált betörés még nem hóditás, s hogy 
egyedül a birtoklás biztositja a hódítást. 

Florenczben az eiüljáróság (balía) a Mediciek eliizetése után 
ezek unokatestvéreit, kik az öreg Cosmo tertvérétől Lorenzotól szár
maztak s igy a népből valók valának, akarta a kormány élére álli
taní, de a másik párt s különösen Savonarola a democratia mellett 
lépett fel. Ez sziinet nélkül a Mediciek ellen szónokolván s a legna
gyobb csapással, az idegen uralommal fenyegetőzvén, rendkivüli te
kintélyre vergődött, midön eme jövendölése csakugyan beteljesedett; 
minek következtében a siránkozók pártja (P i a g n o n i, Fr a t es c h i) 
tulsulyra emelkedett. Ezek a V elenezében divott democratiát, melly 
az akkori időben a fenálló alkotmányok remekének tekintetett, akar· 
ták hazájokban létesíteni, mint olly intézményt, mellyben a morál, 
vallás és szabadság összhangzó egységet képeznek. A siránkozók 
között legfőbbek valának Francesco Valori, és Paolantonio Soderini ; 
mig ellenben Guidantonio V es pucci az oligarchák at vezette, kik rosz 
társaknak vagy dühöngöknek (C om p a g n a c c i o A r r a b i a t i) 
neveztettek, utóbbi nevökre azon heves kikelések szolgáltatván al
kalmat, mellyekkel a nép ingatagságát és eszélytelenségét korholták. 
Ezek kezeiben lévén már előbb is a kormányhivatalok és városi 
tisztviselöségek, azokat most is meg akarták tartani. A negyedik 
párton lévők a Mediciek hivei vagyis inkább a reformok ellenségei 
valának, kik épen olly gyülölettel viseltetvén az eiüljáróság iránt 
mint a siránkozók, ezekkel legalább e ponton egyesültek s golyósok
nak vagy szürkéknek (P a ll e sc h i o B i g i) neveztettek, előbbi 
nevöket a Mediciek czimerében sze1·epelt hét golyótól nyervén. 

Az eiüljáróság (balia) a régi módon ujittatott meg, vagyis a pi
aczra összegyüjtött nép által, és a busz szavazatszedő közé, kik a 
választás vezetésével voltak megbizva, a népből származott Lorenzo 
Medici is megválasztatott. Igy a legfőbb hatóság kevesek kezeiben 
öszpontoRult, mindazáltal nem lévén közöttök egyetértés, egymással 
ellenkezilleg szavaztak s igy elveszték rninden tekintélyöket Savo· 
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narolának, ki folytonosan mennydörgött ellenök, sikerült végre ki
vinni, hogy a közgyülésben mindazok •·észtvehessenek, kiknek aty
jok, nagyatyjok vagy dédösük polgáljoggal birt. És e győzelem a 
willy szabadelvü épen olly tiszta s önzésnélküli volt, mert a szerzetes, 
miután közzétette volna, hogy a népválasztások most eWször valódi
lag azok, egysze1·smind általános amnet'tiát hi1·detett. 

Pi~a hasonlóképen átalakult, megsemmisítvén a tl.o~·enczi m·a
lom minden nyomait j Montepulciano is lerázta azt nyakát-ól. De jól
lehet VIII. Károly nem épen kiméletesen bánt a florencziekkel, sőt 

Pietro di Medicivel alkudozott is, ezek Savonarola intései•·e hallgatva 
tiszteletben tarták a kötött sze1·ződést ;; nem me1·tek a mindinkább 
szaporodó elégületlenekhez csatlakozni. 

Olaszországban ugyanis a francziák általánosan gyülöltettek, 
mióta attól lehetett ta1'tani, hogy itten uralmukat meg akarják álla
pítani. Lodovico Moro kielégítvén dicsvágyát, be kezdte látni, hogy 
a trón nem nyug-pamlag, a mellett még igen é1·zékenyen Hértette azon 
kö1·ühnény, hogy az orleansi herezeg mint Visconti Valeutina iva
déka Milanóhoz igényeket támasztott j ugyszintén •·oszul hatott rá az 
is, hogy ellensége Jacopo 1'•·ivulzio és a genuai lllenekültek Károly
nál igen nagy kegyben állottak. Miksa császá•· megsé1·tve látta jogait, 
Katholikus }i'erdinandot pedig az anjoui háznak Siciliához való igé
nyei aggodalommal töltötték el. 

Velcncze, melly eleinte nem volt hajlandó hinni, hogy a fra~
cziák Olaszországot megtámadják, most az elégedetlenek gyülhe
lyévé lőn, és sike1·ült is neki közüttök szövetséget hozni létre; ö 
maga zsoldjába fogadta az Olaszországban találtató hndvezé1·eket, 
a költségek fedezésére a fmncziák ellen cllenséges indulattal visel
tető fejedelmek segélyét vévén igénybe, nem véve innét ki a tö1·ök 
sultánt sem. Károly e szövetség Iéirejöttét nem akadályozta, habá1· 
anól Commines történész, XI. Lajos politiká jának öriiköse által, ki 
az itju ki1·ály könnyelmüsége felett V elenezéből éb:w szemekkel ö•·kö
dött, annak idejében é1·t.esittetett. VI. ~ándor Cl'ak üres szavakkal 
biztatá a ki1·ályt, a helyett hogy invcstiturát adott volna neki Ná
polyra, hol lllost az aragoniai ház pár~ja ismét felüté fejét. A nápolyi 
nép iszonynyal volt eltelve ezen ra b ló és fajtalau elSŐcselék iránt; 
Francziaországban pedig épen nem volt nép"zerü oJ vállalat, melly az 
ország erejét, és belnyugalmát nem nemzeti de egyéni é1·dekek miatt 
tette koczkára. 

Károly e kö1·ülruények között viHszatérésröl gondolkozott, s va
lóban el is hagyá Nápolyt (május 20), miután e tartomány kormány-
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zasara alkirályt nevezett s a várakat őrséggel ellátta volna ; nem 
gondolván meg, hogy serege illyetén feldttrabolásával mind Nápoly 
megvédését lehetetlenné, mind pedig visszavonulását veszélyessé te
szi. Rómán keresztül , hol :::lándor hütlenségét mt~gbüntetni nem 
merte, a florenczi területre lépett, hol a nép már fegyverben állott. 
Ekkor :::lavonarola, kinek sikerült honfitársainál kivinnie, hogy a ki
rálylyal kötött szerzödéshez hivek ma1·adjanak, szemére hányta lel
kiismeretlenségét és hadserege kicaapongásait, s ezeknek rótta fel, 
hogy az Istentől rábízott küldetés sikertelen maradt, s megjövendölte, 
hogy ezért csapások fogják érni; némellyek szerint a trón-örökös 
közel halálát is ekkot· jövendölte meg, melly néhány nap mulva csak
ugyan be is következett. 

J:<'Ol'IIOVÓi l'Silfa. 

Károly hivei sürgetéseire elállván azon szándékától, hogy Pisa 
és Siena szabadságát, mellyet ezek tőle megvásároltak, Floreneznek 
ismét eladja, elhagyta 'l'oscanát, de Fornovonál (julius 6) a Taro fo
lyam mellett a szövetséges olas:t.O hadsereg utját állotta. Itt a király 
élete olly nagy veszélyben forgott, hogy kilencz vitéz a királyéhoz 
hasonló öltözéket öltött magára, ekként háritandók el a király ellen 
intézett csapásukat; maga Károly sz. Dénesnek és sz. Mártonnak 
fogadalmakat tett '). De azon köt·ühnény, hogy a francziák jobb 
fegyverekkel s lovakkal bírtak, valamint a schweizi gyalogság vitéz
sége és különösen Trivulzio hadvezéri ügyessége a francziák részére 
döntötte el a csatát. H.övid de véres csata volt ez, mellyben a fran
cziák senkinek sem kegyelmezve még a foglyok gyomrát is felhasi
tották, azon véleményLen lévén, hogy ezek aranyaikat elnyelték, 
igy akarván azokat rablási dühök elöl megmenteni. Károly a győ
zelem da.czára szerenesésnek érezte magát, hogy a nyári hőség köze
pett a lehető legnagyobb sebességgel folytathatta utját az ellenséges 
tartományon kere:>ztül. Egy része a hadseregnek 1 melly orleans-d 
Lajos ve:tJetése alatt a milanói területre nyomult, a milanóiak által 
Novarába szorittatott s vitézül ostromoltatott, hol az már a véginség
gel küzdött. Károly fegyveres erőt nem küldhetvén fölszabaditá.sára, 
alkudozás utján eszközlötte azt. Ezekhez járult még, hogy a király 

1) Károly folytonu~1111 lllag·áuál hordott egy erekl)·etartót, melly a Krisztu~ 

keresztjéből, a holdog1ágos szüz fátyulából, az Üdvözitö köntödböl, a szivacsból 
.;s \áudz•ából egy-egy d~rabot turtalw~zott. Nagyobb biztosság okáért egyik ko· 
moruokja gondviselést~ alá IJizta. azt, welly azouban imádságo~ könyvéye) együtt 

ez alkalommal a velt•nc:~:eiek kezébe kolrült. 
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zsoldjában levö schweiziak, megcsalatván gazdag zsákmányokat igérő 
reményekben, fellázadtak s Károly táborára ütöttek, ki csak futással 
és azon igérettel menthette meg magát ( oktober 22), hogy ezen, ellen
ségnél is roszab b· barátoknak félmillió fr::mkot fizetend. 

II. Ferdinánd, kit a nép, mióta nélkülözte, waga is vi>lszakivánt, 
ismét Nápolyban termett, hol a lakosok neki dühiidvén, a francziákat 
öldökölni kezdették, ugy hogy ezek kénytelenek valának a felleg
várba vonulni. Fabrizio és Prospet·o Colonna, Alfonso d' Avalos pe
scarai őrgróf, Gonsalva di Cordova a nagy hadvezér, és különösen a 
döghalál felette m;)gnehezitették a franczia sereg helyzetét, melly 

· Francziaországból semmi segélyt nem nyervén, a várakat feladta, s 
Bajába (julius 20) vonult, onnét Francziaországba evezendő. 

Igy végződött VIII. Károlynak gyermeki hiuság által sugallt 
és eszélytelenség által vezetett hadjárata, melly azon kivül hogy a 
franczia hadsereget és pénzügyet tönkretette, mi eredményt sem mu
tatott fel. Következményei azonban Olaszországra számosak és szo
mornak valának. A diplomatia soha nem fondorkodott élénkebben ; 
a benső gyülölségek mindinkább élesedtek és támpontot szalgáltat
tak az idegeneknek, kik biztosak lévén, hogy itten rokonszenvre 
találnak, Olaszországot ter:jeszkedési dic11vágyuk czélpontjának te
kinték. 

II. Ferdinánd huszonkilencz éves korában elhalt (1496), előbb 
mint alattvalói szeretetét elvesztette volna; a trónon nagybátyja, a 
népnél már is közkedvességben álló II. Fridrik követte, ki legelső 

gondját a főurak között uralgó gyülölség és egyenetlenség kiirtására 
il·á.nyzá. VIII. Károly hajlandó lett a Florencztöl elfoglalt várakat 
jelentékeny összeg pénzért ennek birtokába visszabocsátani, a mi is
mét féltékenységre és gyanura szolgáltatott alkalmat; a velenczeiek 
Pisát támogatták, s igy az olaszok folytatták a harczot és pedig azon 
kegyetlenséggel, mellyet imént az idegenektől tanultak el. 

Lodovico Moro, ki nem csekély dicsősP-get helyezett abban, 
hogy ravaszsága által a francziákat behívnia és kiüznie, az aragoni
aiakat pedig megaláznia és azután felemelnie sikerült, uj terveket 
főzött; s hogy a háborut saját előnyére felhasználhassa, Miksa csá
szárt rávette, hogy a római császári és olasz királyi koronát birtokába 
keritendő és a pisaiakat Florencz ellen védelmezendő Olaszországba 
jőne. Ez bár saját ügyeivel is eléggé elfoglalva s hozzá örökös pénz
zavarban volt, egész készséggel engedett nagybátyja csábszavainak, 
de olly jelentéktelen haderővel jött, hogy épen nem volt képes enge
delmességre azoritani azt, aki arra önkényt hajlandónak nem mutat-
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kozott; maga is szégyenel ve erőtlenségét csak a félre eső utakat ke
reste, a városokat pedig kikerülte. A Florencz ellen szövetkezett 
olaszok által kevés pénzzel és fegyveres erővel segíttetvén, sikerült 
neki Piaáig előnyomulni és Livarnót ostrom alá venni ( 14.98), de 
csakhamar kénytelen volt Németor:~zágba visszatérni, magár61 Olasz
országban a legkedvezőtlenebb benyomást hagyván. 

San:onarola bukba. 
Pietro de' Medici, ki nem volt képes Károly segélyével Flo

renczbe visszatérni, ezt most romagnai zsoldosok és az országban 
találtató hivei támogatásával két ízben kisériette meg, minek követ
keztében Bernardo del Nero és többek hazaárulásról gyanusittatván, 
halálra i téltettek ( 1497 augusztus 21). Szomoru nap az a szabadelvtl 
pártra, mellyen kényszerítve van vért ontani! A siránkozók, kik 
ezen kivégeztetéseket sürgették, elvesztették népszerűségöket; Savo
narola fondorkodónak tűnik fel, kinek szenvedélyessége nem hangzik 
össze szavaival, s olly elfogultnak, ki elég balga az ingatag és egy
ügyű Károlyt Isten küldöttének hirdetni. Nagyobb büne volt azon
ban ezeknél azon nyíltság, melylyel a pápa családjának büneit osto
rozta, mellyben egyik fivér a másikat nőtestvérök iránti féltékeny
ségből meggyilkolta. VI. Sándor tehát mint eretneket perbe fogatta, 
a predikálástól eltiltotta s a Mediciek híveit, az oligarchá.kat s a többi 
szerzetcs rendeket ellene uszította. A szerzetes tiltakozott ezen igaz
ságtalanság ellen 1), s folytatta predikálásait, mellyeket a nép annál 
szivesebben hallgatott, minél több gunynyal halmozták öt el a C o ro
p a g n a c c i-k s rninél több átkot szórtak ellene az augustinianusok. 
Francesco da Puglia miuorita (1498) felbivta, hogy beszédeinek igaz
ságát valameily csodával bizonyitaná be 2), ö maga részéről késznek 
nyilatkol'.ván vele a tüzbe menni azon kikötés mellett, hogy a ki 
ottan kettejök közöl sé!'tetlenül maradna, annak lenne igaza. Elkép
zelhető, wennyire kapott a köznép az illy látványosságon ! Savona
rola visszautasítá ezen istenkisértő próbát, de legkedvesebb tanítvá
nya Buonvicina di Peseia arra önkényt ajánlkozott. Meggyujtatván 
a máglya ( april 7) Savonarola azt követelte, hogy az öt helyettesítő 
bajtárs szent ostyával kezében léphessen a tüzbe, mit a ferencziek 

l) VI. Sándor plP.plP.nak igy irt : Dignetur aanctitaa vestra mihi Bignijicare, 

quid ex omnibUll quae seripBi vel dixi Bit rwocandum, et ego id libentia11ime facitJm. 
1497. szeptemb. 20. 

') VIli. Károly iR ekként sz ólitiL meg egyszer : Faitez moi un. petit mi-
racle. 
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határozottan megtagadtak ; az egész nap igen és nem között tölt cl, 
estve pedig egy erős zápor azétoszlatta a várakozó tömeget. 

A nép megcsalatván reményében, lelkesedését harag és boszu 
váltotta fel ; Savonarola az utczán bántalmaztatott s most már az 
iránta ellenséges indulattal viseltető eiüljáróság félelem nélkül befo
gadhatta és perel h ette öt. Biráiul tizenöt ellensége sz emeltetett ki, 
s midön ezek a kínpad által arra akarták kényszeríteni, hogy jöven
döléseit hazug találmányoknak nyilvánitsa, meghaz~dtolta az ellene 
szórt rágalmakat, és erősen állította, hogy soha sem tat·totta magát 
ihletettnek s beszédei egyedül a szentiráson alapultak, hogy továbbá 
nem önérdek, nem dic~:~vágy de csupán azon ohaj vezérelte lépteit, 
hogy fáradozásai által egyházi zsinat összehívását eszközölje, melly 
az apostolok korát felelevenítő erkölcsi reformot létesitené. Fra Do
menico és fra Silvestro Maruffi társaival máglyát·a itéltetvén, midön 
a püspök rólok az egyházi rendeket levenné s azt nyilvánitaná, hogy 
öket mint eretnekeket az egyház közösségéböl kizátja- "a vitéz
kedő egyházból" veté hozzá Savonarola, ki utóljára, és bátorságát 
a végsö perczig megtartva, lépett a máglyára s mínt. hivé a győzedel
meskedő egyházba (május 23). 

Politikai inkább mint vallási gyilkosság; s mig némellyek mint 
csalót és bujtogatót szidalmazták, mások mint szentet tisztelték. Ke
véssel kivégeztetése után H.afael a V aticán termeiben az egyház 
doct01·ai közé festé öt le; a :::>anta Maria Novellá-ban képe azon fülkék 
egyikében látható, mellyek apredikáló Krisztust és sz. Domonkos szü
letését ábrázolják. Caterina de' Ricci segítségül hivá imáiban, melly 
kö1·Ulmény, midön boldoggá avattalása szőnyegre került, ártatlansága 
bizonyitására fel is hozatott; és Filippo Ne1·i, ki arczképét szobájában 
tartá, kérte az Istent, hogy emléke ne legyen meg bélyegezve. És nem 
lett; sőt számos házaknál valának láthatók képek és érmek, mellye
ken doctornak es vértanunak czimeztetett és több mint két század 
mulva is kivégeztetése napján a fiatalság virággal hintette be a he
lyet, mellyen ama kárhozatos tény végt·ehajtatott 1). 

1) Savoliiii'Olának Burlamacbi által irt életraj:~:11 Luccában 1764-ik évbt!H 
.Vi8cellanei del Balw~io czimü munkában jeleut meg egy terjedelmes védirat kisé
retében. EuMk uémelly AUitásai egy florenczi egyén által tagadtatván, az iró 
okiratokkal támogatj11 11zok11t s a szerzetes pöt·ét iH od11 csatolj11. IV. köt. 521. I. 

A DocumentB inediu Bur l' hi•toire de France czimü munka I. kötetének 
774-ik lapján Cbampollion Figeac XII. Lajosnak a floreuczi közté.rs11ságboz inté
zett azon levelét közli, mellyben a kil·ály inti ,. Signoriát, húgy windaddig sem
miféle itéletet ue bozzon Savon~trola felett, wig ö e tárgyban nézetét nem nyil
vánitja. - Lá8d e könyv végén a Jt'elvilágo~ritó .i~g;tJzetllket A) alatt. 
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NEGYEDIK FEJEZET. 

XII. L a j os - A B o r g i á k. - II. G y u l a. 

Az.on napon, mellyen E'lorencz.ben a Savonarola és ellenfele 
közötti tüzpróbának meg kellett volna történnie (1498 april 7), Pá
dzsban a feslett életü, könnyelmü, ingatag és dicsvágyó VIII. Károly 
hirtelen halállal kimult j utódja X ll. Lajos, előbb orleans-i herczeg, 
lett. Ez apósa, XL Lajos által alkalmasint azon czélból, hogy szel
lemileg tönkre tegye, dobzódás és feslettség között neveltetvén, fiatal
ságát kicsapongások között töltötte, most azonban hogy trónra lépett, 
előbbi természetét megtagadva, a nép jogainak védelmében kereste 
dicsőségét, miért is a nép atyjának neveztetett. Francziaországot 
érdeklő tetteiről másutt fogunk szólani. A mi Olaszországot illeti, 
azáltal hogy mindjárt trónra léptekor magát Két-Sicilia B Jerusalem 
királyának és ruilanói herczegnek czimezte (május 27), elég világosan 
tudatta, hogy mint Visconti Valeutina ivadéka és az Anjou ház örö
köse 1) ebbeli igényeit érvényesiteni aka1ja. Erre ösztönözte öt ugy 
a külsö mint a belső politika. A franczia királyok által a háboru 
mindig ugy tekinte!ett, mint legalkalmasabb et~zköz a népet vakitani, 
a nyugtalan elemeket az országon kivül elfoglalni s a határokat czél· 
szerühben mint várak által megvédeni. De különben is ha Lajos az 
apró olasz. államokat fenállani engedi, ezek rá nézve veszélyesekké 
leendhettek. 

Ezen államok fejei között elsi-í helyen sz.erepelt Lodovico Moro, 
kinél a legtevékenyebb elmével a legaljasabb lélek párosult. Külön
ben szerette a tudományokat, udvarába hívta a tudósokat és törté
nészeket s azokból tudományos és szépmüvészeti akademiát alaki
tott; a páviai egyetem épületét bővítette, szabályait wegujittatta j 
előmozdította azon hasznos fa terwelét~ét, mellynek nevét hordta 
t, w ó r o eperfa); Milanóban ( 14l:l9) elkezdette a kórház épitését, va
lószinüleg Bramante terve szerint, kit nagy évi fizetés wellett magá
hoz vonzván általa a Santa Maria delle Grazie templom kupoláját, a 
::;an C elso elöcsarnokát, a San Satiro !lekrestyéjét és a 8a.nt Ambrogiu 
kolostorát építtette, wig Leonardo da Vinci a delle Grazie kolosto1· 
éttermében a bámulatra ruéltó utolsó vacsorát festette j a Martesana 

1) Lajos, V. Károly mÍL•o uo:oülött lia, Viocouti YllleutiuÍLt vette nöül, s vele 
két tigyernwket nemzett : Károlyt, ki ~:. Orleans-, s Jánost, ki az Angouléme
),Azat alapi tA, mellyek a trónon egymást köntték. KÁrolytól s~ületett XII. Lajos. 
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uj csatornájában a medenczeszerü tárookat alkalmaztatta és egy os
kolát alapított, mellyböl késöbb a Luini-k, Cesare da Sesto, Marco 
d' Ogionno, Lomazzo, Salaini s Boltraffi kerültek ki. 

Épen olly tökéletlen jó mint rosz tulajdonaiban, Lodovico azt 
hitte, hogy politikai ügyessége által az olasz ügyeket tetszése szerint 
vezetheti. Most azonban megijedvén XII. Lajos igényeitől, mely
lyekre, mid(ín a francziákat Olaszországba hivta, nem is gondolt, 
szerzödéseket és szövetségeket kötött s minden áron gátolni akarta, 
hogy a florencziek a velenczeiekkel kibéküljenek, s ezek amazoknak 
Pisát átengedjék. De a velenczeiek utánozván azt, a mit benne kü
lönös~n roszaltak, XII. Lajost a Biois-ban kötött szerződés (1499 apr. 
15) értelménél fogva, melly számukra Cremonát és Geradaddá t, ugy
szintén all általa Apuliaban birt városokat biztositá, milanói herczeg
nek és nápolyi királynak elismerték. Lajos Johannával XI. Lajos 
leányával kötött s már gyülöletessé vált házasságát felbontani s elődje 
özvegyét, Bretagne örökösét nőűl venni ohajtván, VI. Sándor pápát 
igyekezett megnyerni, ki viszont a király hozzájárulásával családját 
emelhetni reménylette. 

Ez időtájban Olaszországban a haderök a zsoldosok vezérei 
( condottieri) kezeiben voltak s igy a há boruk ezek által folytattattak; 
a már emlitett Jacopo Trivulzió-n kivül nevezetes vezérek valának 
Baglione da Perugia, Marco Martinengo da Brescia , Galeazzo di 
Sanseverino, Appiano di PiombiiJo, Carlo Orsini, Bartolomeo d' Al
viano, Paolo Vitelli da Civita-di-Castello, ki késöbb a florencziek ál
tal mint áruló lefejeztetett. Ezekre volt szliksége Lodovico Moró
nak, de 'l'rivulzio halálos ellensége volt, saját fővezére Sanseverinu 
elhagyta, a többieknek pedig otthon kellett maradniok, birtokaikat a 
valentinois-i berezeg ellen védendők. Szövetségesei közől a kevés 
p é n z ü Miksa, miként az olaszok nevezték, a sch weiziakkal volt el
foglalva, de különben is mit remélhetett volna tőle? Nápolyi Fridri
ket a mult hadjáratban országán ejtett sebek gyógyitása vette 
igénybe; csak II. Bajazet, kit Lodovico Moro-nak a francziák és ve
lenczések ellen gyanuval eitölteni sikerült t), küldötte Friaulba Skan-

1) Lodovico Moro a •.rrivulzio-féle irattárban találtat6 s 1499-ik év julius 
29-ér<Sl kelt levelében panaszkodik, hogy ,,zon hir tetjesztetett el róla, mintha. ö 
a. törököket Olaszországba hitta volna. "Mi pedig lelkünkre mondjuk, ntiként nem 
igaz, hogy a törökök a mi kéréaitnkre jöttek volna be, sem az, hogy mi erre való 
néwe valami lépést tettünk volna." Egy másikban, melly a. Malini által kiadott 
Documenti di Storia italiana czimii munkáha.n 15-ik RZ. alatt áll, igy szól: .Ea. 
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der boszniai hasát (szept. 29), ki e tartományt egész Livenzá-ig fel
duita s a hatalmába esett foglyokat mind meggyilkoltatta. 

Ezen körülmény még gyülöletesebbé tette Olaszország emez 
örökös békezavaróját, azért a francziák Trivulzio vezérlete alatt be· 
törtek Olaszországba; a különben nehéz adóval terhelt nép megun
ván fejedelme tekervényes dicsvágyát, fellázadt s a pénzügyminisz
tert, a milanóiak szokásos bünbakját, meggyilkolta. Lodovico Moro 
sehonnan sem támogattatva, nem birt magán segiteni 1), azért miután 
a milanói várat védelmi állapotba helyezte volna, Veltlin völgyén át 
Németországba szökött. Ekkor a nép mindenütt felkelt; XII. Lajos, 
a nélkül hogy ellenállásra talált volna, megérkezik Milano elé s mi
után a várat árulás utján kezébe kerítette, nagy pompával bevonult 
a városba, hol a nép által mint a béke és szabadság meghozója üdvö
zöltetett: - szokásos játék ! Itt a nemeseknek visszaadja a vadászati 
jogot, me Ilyet a Sforzák magoknak tartottak fen; a főpapokat felmenti 
azon kötelezettségtől, mellynél fogva ezek a herczegi háztartáshoz 
évenkint egy ökörrel járulni tartoztak; a tanárok fizetéseit megjavítja, 
a tudósokat és müvészeket kegyesen fogadja, a nemesek kozől pedig 
többeket lovagokká üt ; a titkos tanács és törvényszék helyébe egy 
tanácsot állit, melly egy nagy-kanczellár elnöksége alatt két főpap, 
négy katonai személy és tizenegy jogtudósból állott, mindegyik tag 
élethossziglan választatván, melly főtörvényszék a franczia parlament 
mintájára, még a királyi •·endeleteket is felfüggesztheté. 

Trivulzio gőgjéről és kérlelbetlen katonai szigoráról volt isme
retes. 1483-ban a szövetséges hadseregben elharapózott rabJási düh 
megfékezésével lévén megbizva, a katonák közöl sokat felakasztatott 
A többiek a azokatlan szigor által felingereltetve, magok között egy 
társulatot alakítottak, mellynek elöljáróit pápának, bibornokoknak, 

kiiszöm az latem·e, hogy a töröknek soha 1nit sem üzentem." Cori o ellenbeo Lörté
oelme végén magát a megbízást közli, mellyet Lodovico e végből követeinek 
adott, nmikéot az ö excelleotiájáoak Ambrogio Bugiardo· ob Martioo da Casale
hez sajátkezüteg irt utasitásáb61 kitetszik, melly igy sz 61 sat." 

l) Lodovico Moro a schweizi köztársnMágoál levő követéhez igy ir: "Visconti 
ur, nem birjuk szavakkal kifejezni a pusztítdat f8 rémiUetet, meUyek közepett élünk; 
minden perczben attól kell tartanurtk, hogy a vdl'Os bevétetik s hátunk megett az 
egén orndg, ha hirtelenében egy erős hadsereg itt nem tere1n; nem találunk szava
kat, kénytelenek lévén a jelen esetben, a rnint azt ön elgoodolhatja, a várba zár. 
nunk magunkat, itt ván~án ö felsége megérkezését, hogy e helyzetünkből kiazabaá.italm, 
11UÍaként nem marad mda számunkra, mint meglwlni." 1\osmlnl Storia di Gian Ja
t:opo Trivulzio, 322, lap. 



érsekeknek és püspököknek nevezték. A tagok, valahányszor e kiál
tás hangzott ,fa l c e t t a' (kis sarló), tartoztak fegyvert ragadni s az 
ellenállókat legyilkolni. Ekként egyesülve, a szomszéd vidékek ellen 
rabJási hadjáratokat inditottak. Trivulzio (iket szétszórandó közéí
li.ik többeket saját kezével gyilkolt meg. Illyenek valának a hadse
re,:;ek, illyenek a fővezérek. 

V étk ül róják fel Trivulziónak, hogy kar~ját hazája ellen idege
neknek bocsátá áruba i mintha a zsoldosok ismernének más köteles
séget, mint engedelmeskedni azoknak, kik öket fizetik. Egyébiránt 
talán igy is sok pusztítástól és sarczoktól kimélte meg hazá:ját i de 
midőn Lombardia kormányzújává neveztetett ki s teljhatalmat nyert 
volna négyszáz olasz lándzsás kiállilására s ezek parancsnokának 
kinevezésére, számkivettetéséért nemtelen boszut állott, a guelf-párt
nak rendkivül kedvezett, s a hóditáR után nem jutottak eszébe azok, 
kiknek felemeltetését köszönheté '). Azért a nemesek folytonosan 
panaszkodtak kegyetlensége miatt, és minthogy mindig a ghibellin 
párt felé hajoltak, visszaohajtották számüzött fejedelmöket. 

Lodovico Moro eközben (1500) látván, hogy Miksa csak pénze 
után kacsingat, jobbnak látta azt schweizi zsoldosok gyüjtésére for
ditani , kik akkoron Europa kimerithetetlen és köziis fegyvertárát 
képezték. Ezekből nagyszámu sereget gyüjtvén, az Alpeseken ke
resztül visszatért, a távolból mindig kegyelt de közelről gyülölt fran
cziákat Olaszországból kiüzendö. Trivulzio, miután előbb az olaszok 
:í.ltal nyilvánosan bántalmaztatott voln~, az országot vérrel borítva 
visszavonult, és Lodovico februárban a nép örömkiáltásai között lé· 
pett azon Lombardiába, honnét az elöbbi év szeptember havában 
szitkok között kellett távoznia. Ezért talán könnyelmünek lehetne 
mondani e népet? De hisz ez jobb lét után sovárog s annak hiszen, 
ki azt neki megigéri ; midőn megcsalatik, gyülölettel telik el, de nem 
a megváltozott név, hanem a meg nem változtatott rendszer iránt. Ki 
tehát a hibás ? 

Lodovico csakhamar környezve !Atta magát az apró herczegek-

1) Ezen hibáit dicssz6nokll Hosmini egész nyilt~ágg~~ol bevallja. Ezen kor
ban élt FranceHco Gonzaga m11.ntuai herczeg, ki elöbh a velenc:r.eiek fővezére volt. 
é~ Fornovo-nál az olasz hallsereget a francziák ellen vez~nyelte; kés8bb 1497-
ben a császári hadseregben szolglllt, 1501-hen pedig ujb61 a velenczeieknél n fran
cziA.k ellen; armtán 1506-ban Bolognát megf~kl!Zendö a pápai hadsereget vezette; 
1508-ban a francziAkkal egyesiilve Genna és Velem•zf' ellen harc:r.olt. 
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töf, kik a franeziák által elfoglalt s most kiürített birtokaikba visz
szatértek, és uj szövetségek által akart eröt·e vergődni. De ugyanezt 
tette Lajos király is, és különösen a schweiziakkal fogott kezet, azt 
kötvén ki, hogy ezek a Lodovico zsoldjában álló honfiaikat vissza
hívják. Ez annyit tett, mint valamelly vivó kezében a kardot ketté 
tiirni, s igy Lodovico kénytelen volt Novarába menekülni; midön 
azonban innét a schweizi örség fedezete alatt álruhában ki akart 
volna szökni, felismertetett, s elfogatván (april 9) Loehas-ba vitetett, 
hol mint fogoly egészen halála órájáig, melly csak tiz év mulvo. kö
vetkezett be, elmélkedhetett ingatag politikájiinak keserü gyümöl
csei felett. Ennek daczára is annyira el volt fogulva saját ügyessége 
iránt, hogy még fogházából söt végrendeletében is tanácsokat oszto
gatott, ezek szarint akarván a világot szabályozni 1). 

Lombardia tehát, Cremona kivételével, melly jutalmul a velen
czeieknek engedtetett át, ismP-t a francziáké Jön. Trivulzio ujból kor
mányzóvá neveztetvén, annyira elkcseritetkl a polgárokat, hogy a ki
rály kénytelen volt öt e hivatalától felmenteni. 

A Francziaország által kivivott siker nagyban elömozditotta VI. 
Sándor és fia Borgia Caesar érdekét. Ez ugyanis a királytól a rép; 
ohajtott Valentinois herczegségét megnyervén, leteszi az általa be
mocskolt bibort, hogy most a herczegi méltóságot szennyezze be. 
Ezen fajtalan dicsvágyó, a gonoszság eme höse, azt szokta mondani: 

11 A mit délben nem lehet megtenn i, meg lehet estve." Ha pénzre volt 
szüksége, valakit meggyilkoltatott, és senki sem merte bevádolni, 
mindenki félvén, hogy ezért meg öt fogná meggyilkoltatni. Testvé
rét, a gandiai herezeget közös atyjok vagy közös testvérök Lucraczia 
iránti féltékenységböJ a Tiber folyóba vettette; egy rokonát meg 
akat·t mérgeztetni s miután ez nem sikerült, házához ment s ott nyil· 
vánosan megfojtatta, sőt annyira ment, hogy tulajdon atyjinak köpe· 
nye alatt gyilkolta meg ennek Peroto nevii kegyenezét 2). 

l) Végrendelete, melly korunkban fedeztetett fel, nyilvánosságra hozatott. 
•) Burch11rd naplójdt nem annyira magok u biinök, mellyeket elszámlál, 

mint inkó.bL a közönyösHég, melylyel azokat elöaclja, teszi rémletessé: .Szomba· 
ton szeptember 4-én érkezett meg Alfonz ferrarai herezeg elsőszülött fia és a páp11 
leánya Lukreczia között k<itött házasság hi1·e. - És az ut!ma kijvetkezett vaslP.r
napon az emlitett urhölgy Lukreczia aranynyal hímzett mhában, és körülbelöl 
h{uomszáz lovastól kisérve vonult a templomba, elöttiik négy püspök lovagolt. -
A következő hétf'ón két boh6cz, egyik, kinek Lukraczia urhölgy az általa tegn11p 
viselt és háromszáz aranyra be('sült aranynyal hímzett mhát ajándékozta od11, 11 
föutczán lovagolt, szüntelen Rzt kiiltozvll: Éljen a méllóaágo.• ferrm·ai hermeegnö l 
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Jelszava lévén: A u t U a es a r, a u t n i h i l, a Horuagnában 
féktelenkedő apró herezegak megscmmisitésével független uralmat 
akart alapitani. Itten csak kevés város tartotta meg vagy nyerte 
vissza a helyhatósági kormányzatot, illyenek valának: Ancona, As
sisi, Spoleto, Terni, Narni j a többiek a pápai helytartók önkényétől 
függtek, kik a szantszéknek bizonyos évi adót biztosítottak, de nem 
fizettek. Ginlio Caesare Varano Carnerioú-ban j Guidubaido da M9n
tefeltro Toscana és a Markák között, Vitellazzo Vitcili Civita di Ca
stelló-ban uralkodott; Giovan della Rovere Sinigaglia ura az Urbinói 
herczegséget volt öröklendö j Perugia Paolo Baglione-, Pesaro Gi
ovanni Sforzá-t, Imola és Forli Ottaviana Riario-t; Rímini Pandolfo 
Maiatestá-t ismerte urának j Astorre Manfredi, Faenza és val di La
mone ura, a velencziek védnöksége alatt állott; a bolognai Bentivo
glio-k, ugyszintén a ferrarai herezeg Ereole egészen függetleneknek 
tartották magukat a pápától, jóllehet magukat pápai helytartóknak 
nevezték. 

Ezen apró zsarnokok kozött még fenállott a hübéri rendszer, de 
vegyítve az ujabb müveltséggel és ennek kinövéseivel. A tudósok
nak ép ugy mint a szomszéd tartományokból menektllt lázadóknak 
menhelyet nyujtottak j a bíbornoki testületnek cardinálisokat, és an
nak, ki jól megfizette, zsoldos-vezéreket szolgáltattak. Apró gyülöl
ségek által ingereltetve s csekély eszközökkel a nagyobb fejedelme
ket utánozni akarva csaláshoz, tör- és méreghez folyamodtak 1), s a 

Éljen Sándm· pápa! Éljen, éljen; a má.sik gyalog ugyauazt kiáltozta es sziutén 
egy ruhát kapott ajándékban. Az érintett bóuup 9-én ogy nö akasztatott fel, ki 
előtte való éjjel f~rjét megölte. - Pénteken hire jött, hogy Piombino meghódolt 
a pApának. - Oktober bó utolsó vas!mapján a valentinois-i Lerczeggel, saját 
azobájában az apostoli palotában, ötven tisztes kéjbölgygyel vacsorált, kik vacsora 
ntán .... " A többit nem beszélbetjük el, de szintén nem is hihetjük. 

1) "Romagnában, mielött VI. Skndor pápa megsemmisítette volna azon fö
nrakat, kik itt uralkodtak, a legelvetemültebb élet volt napirenden; itt t. i. bár 
milly csekély ok miatt gyilkolások és rendkivül nagy rablások keletkeztek. És 
ez ama fejedelmek gonoszságában, nem pedig, miként Ilk állíták, a nép rosz ter
roNzetében gyökerezett; mert e fejedelmek, ámbár szeg·ények voltak, ugy akar
tak élni mint a gazdagok, s igy rablott vagyonra szorultak, mellyet különféle al
jas utakon szereztek meg. Az illy becstelen módok egyike volt például, hogy 
bizonyos tiltó törv~nyeket alkottak, és ök magok szolgáltattak elöször okot, hogy 
azok meg ne tartassanak, s a mikor ez csakugyan megtörtént, a büntet~shez lát
tak és pedig épen nem a törvények sértbetlensége iránti buzgalomból, hanem azért, 
hogy az azok áthágásáért járuló birságokat bebajthassé.k. Innét számtalan kel
lemetlenségek szllrmaztak , éR mindenekl'lött az, hogy a. nép elszegényedett s e 
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közvélemény a gonoszság mentségéül elfogadta a vakmeröséget, mely
lyel az végrehajtatott. 

Számos gyilkos bandák ütötték itt fel tanyájokat, sőt egyes urak 
is, ha elegendő erővel birtak a hübértulajdonossal daczolni, minden 
tartózkodás nélkül odaengedték magukat szenvedélyök vad dühének. 
Egy umbriai nemes ellensége gyermekét a falhoz csapva zuzta agyon, 
ugyanannak nehézkes állapotban levő nejét megfojtatta, egy másik 
gyermekét pedig boszuja diadaljelvényéül kapujára szegeztette '). 
Egy fiatal nemes, Oliverotto, ki anyjáróli nagy bátyja, Giovan Fogliano, 
Fermo ura által neveltetett fel, Paolo Vitelli-nél hadi szaigálatba állott, 
s miután ott magát kitüntette, ir nagy bátyjána!•, hogy a vitézsége által 
szerzett érdemekkel díszítve ohajtaná magát hazájában bemutatni. 
Ez öt száz lovaggal együtt meghívja magához, ünnepélyes fogadtatá~t 
rendez számára s tiszteletére a ferma-i tekintélyes egyéneket meg
vendégeli; de a vendégség közepén Oliverotto meggyilkoltatja mind 
Foglianó-t, mind az összegyült vendégeket s azután magát kikiáltja 
a város urának. 

Még roszabhul wentek a dolgok Róma területén, melly a Tiber 
nyugati részén az Orsini-k, keleti részén pedig a Colonnák által zak
lattatott ; azok guelfeknek, ezek ghibellineknek nevezték magokat 
s mindketten magán boszujok kielégítésére forditották vitézségöket, 
mihelyt azt idegeneknek áruba nem bocsáthatták; s "a pápa szeme 
láttára örökösen fegyverben állván ezt tehetetlenségre kárhoztatták." 
(Macbiavelli). A szántóföldeket elpusztították, s igy a csekély számu 
földmüvesek fallal körülvett városokban lévén kénytelenek wenhe
lyet keresni, pusztulásnak s a rosz lég tanyájának engedték át a kü
lünben virányos mezöket. 

Róma építményeiben az elmult századok vonásait, ugyszintén 
a császárság, a katholicismus, a községek és hübériség egymást kö
vető uralmainak nyomait hordozta magán. Templomok, bazilikák, 
fürdök egyházakká alakitattak át; a császárok épületei fölé várak és 
erősségek erneltettek; nlinden palota kicsinyben egy, faluról városba 
áttett hübért ábrázolt, melly itt is alá volt vetve azon hierarchicus 
szabálynak, hogy a hübéresek nem építethettek olly magas tornyo
kat, mint a főurak. Mindegyik halom azt lehet mondani külön-külön 
családé volt: az Esquilino-t a Colonná-k, a Piazza Navoná-t az Orsi-

mellett nem javult, és azok, !tik elszegényedtek, mindent elkövettek, hogy a ke· 
vésbbé hatalmasoktól valamit elsajá1ithassanal;." Macbiavelll, Discorsi. 

1) Ripamonti, Hiatoria Mea. VII. 667. 
XV. 9 
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ni-k, a Transtevere-t a Vicó-k, a többieket a Savelli-k és Frangipa
ni-k bírták, mellyek kl:ífalakkal s kapukkal voltak egymástól elkülö
nítve j a közepén a sziget körül a szegény és nyQgtalan nép volt ösz
szezsufolva j a Vaticánban a pápa védte magát, az Angyalvár által 
elzárván a Tiberen az átjárást. Mindezen családok ellenséges félté
kenységgel tekintettek egymásra, a közhatóság ellenében szabadal
maikkal léptek fel, a számnélküli gonosztevöknek pedig száz és száz 
menhelyet nyitottak. 

Ezen, ipar és földmívelés nélküli területnek éltetője a pápaság 
volt, melly az egész világból ide vonta az aranyat, ezenkivül számos 
egyháziakat, jegyzöket, főpapokat, bankárokat, kérelmezőket és za
rándokokat. E népség szünet nélkül változván, épen ezért könnyü 
volt magát kihuznia a törvény alól. Az udvar és Dataria azoigála
tára ezernyi hivatalok állittattak, s minthogy ezek gazdagon jövedel
meztek, még ell:lre is eladattak s csakugy megvolt árkeletök mint ma 
az állampapiroknak. Főpapok, bibornokok, püspökök félig papok 
és félig fejedelmek elhagyák egyházaikat s Rómába jöttek költeni, 
élvezni, fényleni és fondorkodni. Mindegyik jelesebb olasz család 
majd támaszul, majd pedig nyer- és dicsvágyból egy sarjadékát a 
bíbornoki .testületben ohajtotta látni, és mindegyik bíbornok tartott 
testörséget, kamarásokat, lovászmestereket, bohóczokat, énekeseket, 
költőket, hogy roszabbakat ne is említsünk. És mindezen fény csak 
életfogytig tartott; azért senki sem törekedett oda, hogy kincseket 
gyüjtsön vagy ezeket fekvőségekbe fektesse, de arra, hogy minél 
többet és kikeresettebben élvezzen. Ezen élvvágygyal, fájdalom, nem 
ritkán vérontási és áruJási düh párosult, mintha a kéj jobban izlenék, 
ha az erőszakos halál előestéjén élveztetik. A császárok által hasz
nált mérgekkel uj Canidiák osztogatták a halált, a Hegyi-Öreg tőrei 
gazdagon dijaztattak, B Caraffa bíbornok ezerint "a gyilkosságok nem
csak méreggel de nyilvánosan késsel vagy karddal, hogy ne mond
jam lőfegyverrel hajtattak végre." Röviden, egy féktelen cornoedia 
volt ez, mellynek in.termezzó-it a gyilkosságok képezték. 

Ezen gyülölségek, zavarok s a nép elkeseredettsége között 
Sándor IV. Sixtust és XL Lajost remélvén utánozhatni, az apró feje
delemségeket egybe akarta olvasztani, a mint ezt a középkori viszo
nyokból kifejlődött társadalmi mozgalmak hozák magokkaL Ezen 
tervét a nép kegyére alapítá, a valentinois-i herezeg ama mondata 
szerint: "Aki a nagyokat le akarja igázni, annak nem keveset kell 
tennie a kisebbekért!' Azért börtön-felügyelök neveztettek ki, kik 
az igazságtalanul letartóztatott egyéneket kihallgatnák; továbbá négy 
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biró, kik Rómában az igazsltgszolgáltatást az elé:lbbi állapotba be
lyeznék, hol, mig Sándor uralkodott, sem éhség nem volt, sem pedig 
a munkás azoigálati bére nem rövidíttetett meg. 

Ha csak ezen eszközöket használta volna ; de ö a bütlenség- és 
kegyetlenséghez is szabadon folyamodott, ba czélja eléréséré:ll volt 
szó; szövetségét pénzért és házasságokért bocsátotta áruba; fondor· 
kodásaival egyenetlenséget támasztott a kis uralkodók között, hogy 
azután egyenként és elszigetelten mindnyájokat annál könnyebben 
elnyombassa. Legelöbb is Sixtus pápa unokatestvéreit üzte el lmolá
ból és Forli-ból; azután a Sforzá-k, Pesaro-k, Maiatesta-k és Man
fredi-k megalázása végett az Orsini-kkal szövetkezett, s miután ezek 
segélyével amazok várait birtokába kerítette, az Orsini-k ellen for
dult s legyőzvén öket, a kisebb urakat zsoldjába fogadja. Majd fia 
karját vette igénybe, ki minden áron emelkedni akarván, jól tudta, 
hogy a siker a Jegistentelenebb eszközök használatát is kimenti. Igy 
gondolkozott atyja is, s mindkettlijöktöl azon közmondás volt elter
jedve, hogy a pápa sohasem teszi azt, a mit mond, a valentinois-i 
herezeg pedig sohasem mondja azt, amit tesz. 

Ez szintén zsoldosvezérnek ( condottiero) csapott fel e gazda
gabb zsolddal zászlója alá édesgette azokat, kik eddig az Orsini-kat 
és Colonná-kat szolgálták, ezenkivül erős támaszt szerzett magának 
XII. Lajosban, ki katonákkal látta el, s ezenkivül kinyilatkoztatta, 
hogy a valentinois-i herezeg elleni ellenségeskedéseket saját szemé· 
Iye ellen intézetteknek tekinter.di. Már egész Romagna, Bologna 
kivételével, kezében volt; Sándor e közben tizenkét uj biborookot 
nevez s ezen teremtményei szavazata által támogatva fiát romagnai 
herczegnek nyilvánítja (1501). És a fiu a személy- és vagyonbiz
tonság helyreállitása által akarja megérdemelni e czímet, s helytar
tója Romiro d' Arco által rendkivüli kegyetlenséget fejtett ki a rab· 
Iók és lázadók ellen, késöbb pedig, miután eme minisztere kérlelhet
len szigora által általános gyülölet tárgy a lett, öt, hogy a népnek 
elégtételt szolgáltasson, fölnégyelteti s az akasztófára függeszti. 

Dicsvágyamost Toscana, Bologna, a Markák és az Urbinói her
czegség felé irányult és szokásos gyorsaságával s idegen segélylyel 
azonnal birtokába akarja azokat keriteni 1). Minthogy a:t.onban 

I) Macbiaveli i a florenczieknek ezeket írja: "Ki Borgia C a e s á r t figye
lemme\ kisérte , látj a , hogy ö a birtokában lévö államok megtartás6-ra sohasem 
akart alapot keresni az olas?.ok baráts6.g6.ban, mindi g kevésre becsülv.!n a ve len· 
czeieket s még kevesebbre önöket. Ha ez igaz, akkor szükséges rll. nézve, hogy 

9* 
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Giovanni Bentivogolio franczia védelem alá vetette magát, a valenti
nois-i herezeg felfedezi elötte azon titkos összeesküvést, mellyet cllene 
a Marescottiakkal tervezett; a miért is ama zsarnok a bolognai ne
vezetesebb családok fiait arra kényszerítette, hogy az összeeskilviiket 
s pártosaikat gyilkolják meg. 

Toscanában Siena Pandolfo Petl·ucci zsoldos-vezérnek kezébe 
adta a flihatalmat, ki ámbár szigorral de mégis mérsékelten, s inkább 
ugy mint egyik polgára nem pedig mint ura kormányozta azt. Ez 
most megijedvén, jónak látta XII. Lajos védelmét megvásárolni. Flo
rencz felette meg volt rongálva a szerencsétlen háboru által, mellyet 
a pisaiak ellen folytatott, a kiket a ti·anczia király kétes barátsága, a 
szomszédok féltékenysége s fondorkodása és a még mindig uralomra 
vágyó Mediciek törekvései miatt mindeddig le nem igázhatott Lajos 
ugyan kUldöU nekik segédsereget a pisaiak meghódítására, de ezek 
a franczia követeket VIII. Károly szobra elé vezették s ott kérték 
öket, hogy jó királyuk müvét ne semmisitenék meg ; ugyanekkor 
ötszáz fejérhe öltözött leányka szétkuszált hajakkal jelent meg a téren 
s összetett kezekkel rimánkodtak a francziák ellitt, hogy mint az ár
vák védői s a nlik lovagjai ne engednék veszolynek kitétetni annyi 
szüz erényét; a boldogságos Szüz egyik szobra előtt pedig olly meg
hatólag énekeltek, hogy nem volt franczia, ki könyekre ne fakadt 
volna. Beaumont fővezér ennek daczára ostromolni akarta a francziák 
eme barátait, de a hadsereg szétoszlott, a miko1· a pisai nők azonnal 

olly ll.llamot alakitson, melly egy maga képes öt biztositani s egyszersmind 
az ö bat·AtsAgU mAs hatalmaRsll.gok előtt hivii.D11tossá tenni, é~ ha valóban ez az 
ö titkos gondolata, akkor bizonyosan ToscanAra vll.gyik, mint a melly hozzá leg
kBzelebb lévén, legalkalmasabb arra, hogy abból töhbi .l.llamaival együtt egy or
azágot képezzen. Hogy pedig ez neki csalmgyan szándéka, szükségképcn követ· 
kezik mind a fentebb mondottakból, mind dicsvágyából, mind végre azon körül
ményblll, hogy mindig inga·dozott, ha önökkel egyezkednie kellett, s egyáltalában 
sohasem akart önökkel bArmelly alkura lépni. Hátra vagyon most megvizsgál
nunk, ha vajjon alkalmas-e az idö e tervek ki vitelére. Mint emlékszem, egy· 
kor Soderini biborooktól azt hallottam, hogy a nagy emberekl-e alkalmazható töb
bi elicséretek közBtt a pll.pll.t és a herezeget JeginkAbb az illeti meg, hogy a ked
vezö alkalmat fel tudják ismerni és lehetö legjobban hasznokra fordítan;, melly 
v.!lemény igazolv~< van számos ügyek által, mellyelíet azok kitünö erélyességgel 
vezetlek. Ha arról kellene vitalkozuunk, vajjon allmlmas és biztos-e a jelen idö 
arra, hogy a herezeg önök ellen síkra keljen, én azt mondanám : nem; de ha 
figyelembe veszszük, hogy a herczegnek tervei kivitelére kevés ideje van, tekin
tetbe vevén a pll.pa rövid idBn bekövetkezhető hal!I.IAt, rá nézve szükséges, hogy 
/lz első kinii.Ikozó alkalmat megragadja s ügye jó rés d t a szerencsére biz~a." 
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kisiettek a váro!!ból s a mezökön és a cserjékben felkeresvén a gyen
géikedöket és sebesülteket a városba vitték, ottan vigaszban, gyengéd 
ápolásban és védelemben részeltetvén azokat I). 

Florencz, alig hogy fegyverszünetet kötött szomszédaival (1500), 
azonnal elbocsátotta zsoldosait, kiket most a valentinois-i herezeg fo
gadott zsoldjába, azon czim alatt, hogy nápolyi hadjáratában segitendi 
XII. Lajost, kinek seregével Piorobinó-ban kellett egyesülnie. Flo
rcncztöl azért szabad átmenetet kért, de alig h ogy területére lépett, 
harminczhat ezer aranyat fizettetett magának általa. Azután Piombi
nót, melly akkor Jacopo d' Appiano birtokában volt, támadta meg s 
csakhamar elfoglalta, minek a pápa annyira megörült, hogy szemé
lyo•sen ide jött fia diadala felett tetszését nyilvánítandó. 

XII. LajoR ugyanis nem okúlván elődje példáján, Nápolyra ve
telte szemeit, hol a franczia fegyvereken ejtett szégyenfoltot kellett 
lemosnia; és a helyett hogy II. Fridrik előnyös ajánlatait elfogad
ná, jobbnak látta Katolikus Ferdinanddal alkudozni, ki már régen 
vágyott e királyság birtokára s vele Granadában elhatározta ennek 
felosztását. Ennek következtében a spanyol király fővezérét Gon
salvo Cordov1í.t küldte Nápolyba (novemb. ll), hol az árulást nem 
gyanitó Fridrik rokon és szövetségeseként fogndá, de az csakhamar 
elvetvén álczáját, olly gyorsasággal támadja meg a készilletlen királyt, 
hogy ennek alig jut ideje lschiába menekiilni ( 1504), hol minden igé
nyeiről lemondott, hivei számára bünbocsánatot, s magának az anjoui 
grófságot kötvén ki. Fia Tarantóban védelmezte magát, s csak 
akkor adta fel a várat, midi}n a fóvezér az oltári-szentségre meges
kiidött, hogy szabadságát tiszteletben fogja tartani, azonban alig ju
tott kezt:!í közé az erősség, mint foglyot Spanyolországba küldötte, 
hol egészen éltefogytáig fog~ágban sinlödött. 

Ferdinánd a pápának értésére adta, miként neki, hogy a törökök 
ellen indulhasson, N ápolyra szüksége volt; de itt most a nép mindenéböl 
kiélve,a Borgiák rakonczátlankodásainak és az amerikaiak gyilkolásá
ban elvadult spanyolok kegyetlenségének volt martalékul vetve. 
Francziák, spanyolok, olasz condottieri-k küzdöttek most itt egymás 
ellen, s minden ezé! nélkül majd renrles csatákban majd párviadalok
ban fitogtatték vitézségöket; igy például a barletta-i hiressé vált 
harczban tizenhárom olasz állott szemben ugyanannyi francziával, 
megmutatandók, hogy nemzetök bátorság tekintetéből nem áll alább 
ezeknél. 

') Jean D' Autun. 
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A spanyol fővezér hadseregével, daczára Luis d' Armagnac vitéz
ségének, tulsulyra vergődött Nápolyban és Cerignole mellett nevezetes 
gyözelmet vivott a francziák felett ( 1503 april 21). Azalatt megkez
dödtek a békealkudozások s mindkét fél beleegyzett, hogy Nápolyt a 
kisded ausztriai Károly, Ferdinand leányának és Miksa fiának gyer
meke birja. A j 6 Lajos bízva az egyesség öszinteségében Armagnac
nak megparancsolta, hogy az ellenségeskedéseket szüntesse meg, de 
Gonsalvo ellenmondott s noha ura csalárdságába be volt avatva, av
val állott elö, hogy ö erre rendeletet nem kapott, s az egész Nápoly
országot elfoglalta, d' Armagnac-nak minden erőmegfeszítése mellett 
sem sikerülvén öt ebben akadályozni. Ekként az annyira elhíresztelt 
olasz hütlenség legyözetett a németek jóhiszeműsége, a schweiziak 
durva öszintesége, a francziák becsületessége sa spanyolok loyalitása 
által. 

Most, a kik olly gyalázatosan megosztozkodtak más országa fe
lett, a birtok határait illetőleg viszályba keveredtek; Cordova a 
Capitanatá-t követelte, melly az által, hogy a nyájak ezen keresztül 
hajtattak Apuliába a téli legeltetésre, mintegy kétszázezer aranyat 
jövedelmezett. 

Nagyban növelte a zavart Miksa császár, ki bárha semmit sem 
volt képes kivinni, jó fizetésért mégis mindent megigért. A franczia 
királynak megtagadta az investiturát a milanói herczegségre, továbbá 
előkészületeket tett Rómában leendö megkoronáztatására és a Wrö

kök elleni keresztes hadjáratra, ezen időben a keresztes hadjárat 
azoigálván bevezetesül minden alkudozásoknak s tárgyul az ünnepé
lyes szónoklatoknak, valóban pedig nem volt egyéb mint a nagyok 
önző érdekeinek emeltyűje s az államférfiak nevetség-tárgya. 

Mindez igen kedvező volt a valentinoi11-i herezeg féktelen ter
veire nézve. Ez a navarrai királynak Jean d' Albretnek leányát birta, 
nőtestvérét Lukrecziát pedig Alfonz esztei herczegnek adta nöül. 
Ezen kicsapongó életü és kettős vérfertőztetéssei gyanusitott nőt ne
vezte ki VI. Sándor Róma kormányzójául , midön innét Sermoneta 
ostromlása végett eltávozott, ki is a pápa távolléte alatt ennek szo
báit !akta, leveleit felnyitotta s a biborooki testülettel az ügyeket ve
zette. Ekként a becstelenség diadalmaskodott s a bün a tudomány 
fölé emelkedett. A valentinois-i herczeg, kit a siker bálványozóinak 
valóban bámulniok kell, kinyilatkoztatta, hogy az apró zsarnokoktól 
és pártoskodóktól meg akarja tisztitani a pápai államokat. Elöször is 
Astorre Manfredi ellen kelt aikra, kit, noha ez becsületszavára adta 
meg magát neki, Rómába küldött s ott megfojtatott; azután azon 
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ürügy alatt, hogy Camerinó-t akarja elfoglalni, sereget és tüzérséget 
kér az urbinói herczegtől, s mihelyest megkapja, ezt megtámadja, 
tőle négy várost és háromszáz kastélyt birtokába kerit, s Cl!lak ezután 
indul Camerino ellen, mellyet árulás által sikerülvén elfoglalnia, annak 
urát, Giulio da V aran o herezeget és fiait megfojtatja. 

San Marino. 
Marino, dalmatiai kövágó, a negyedik században, az Urbino mel~ 

lett fekvő Titano hegyre vonult, ottan remete életet folytatandó; né
hány társa itten csekély számu munkás, békés és erényes életű em
berekből egy kis köztársaságat alkotott, melly tizenhárom századig 
tartá fen már ekkor magát, s Napoleon által sem háborgattatott. E 
kisded köztársaság 1100-dik évben a Montefeltrói gróftól megvette 
Penna1·ossa, 1170- ben pedig Casolo várát, s bár a pápák, a montefel
trói püspökök, a Maiatesták Rímini urai és a Carpegnák birtokai 
közé volt beékelve, sikerült megtartania függetlenségét. II. Pius há
lából, hogy általa a Malatcsták ellen segittetett, Serravalle1 Factano, 
Mongiardino és Fiorentino várakat adá neki ajándékba, de ez nem 
sokára eredeti szerénységbe vonult vissza. Most Borgia elfoglalta, de 
csakhamar lerázta nyakáról ennek jármát s mai napig is fentartja 
szabadságát 1). 

A szomszéd tartományok a valentinois-i herezeg által hmyegettet
vén, II. Lajoshoz fordultak védelemért, de ennek befolyásos taná
csosa Amboise bíbornok a tiára után vágyván hízelgett VI Sándor
nak, ez által remélvén magának a bíbornoki testületben barátokat 
szerezhetni. Velencze, a keresztény müveltség emez egyedüli sorom
pója, derekasan el lévén foglalva a törökök által, sem a Borgiák dics
vágyát, sem a spanyolok és francziák betörését nem volt képes aka
dályozni. Florenczben, melly birtoka után vágyó ellenségektöl, vagy 
tehetetlen barátoktól volt környez ve, a legnagyobb zavar uralkodott; 
a kormány gyakori változásai miatt sem következetes politikát nem 
lehetet folytatni, sem titkot tartani. Petrucci di Siena e szavakat in
tézte egykor a florenczi követekhcz: ."Vissza kell küldenem 
önöknek a Medicieket, mert különben sohasem 
fo g n ak es z ökre t é r n i;" és valóban többek inditványozták, 

I) A florencziek 1469-ik év j unius 2-án a sanmarinóiaknak ezt írták: "Is
merjük hüségteket, nemeskeblüségteket, és lelki nagyságtokat. • • Felette szüksé
ges, hogy bátrak, állhatatosak és rendületlenek legyetek s készek szabadsé-gtok
ért élteteket feláldozni ; a szabad~ághoz szokott embernek ugyanis jobb meghalni 
mint rabszolgaságban élni. Isten, ki eléitt kedves a szabadság, meg fog segiteni 
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hogy visszahivassanak, azonban más kisegitö eszld>zhöz folyamod
tak s egy, hivatalát életfogytig viselö gonfaloniere t választottak (1502). 
A bizalom most Pier Soderiniben öszpontosult, ki sokkal gyöngébb 
volt, mint hogy a fenforgó nehéz körülmények között feladatának meg
felelhetett volmt. 

Ez a pápával és a valentinois-i herczeggel alkudozandó, hozzájok 
követeket küldött, és pedig az elsőhöz Gian Vettoré-t, az utóbbihoz 
Nicoló 1\Iachiavellit, ki ekként alkalmat nyert közelről fürkészni ama 
furfangos fejedelmet, kit késöbb mintául haRznál fel, midön a valódi 
zsarnok eszményképét volt lefestendö. Mindegyiköjöket azon egy 
gondolat vezérelte, hogy Olaszországnak egy fő alatt kell egyesülnie, 
s abban is megegyeztek, hogy ennek létesítésére nem elegendő az 
oroszlán ereje, de különösen sz•'ikséges egyszersmind a róka ravasz
sága. Ezt Machiavelli könyveiben tanította, a herezeg pedig kivitelét 
szándékolta, s miután Romagnát, Latinrnot és Toscana egy részét el
foglalta volna, Nápolyra vetette szemeit, atyja túmog:ttása ugyszintén 
saját ereje és fortélyassága mellett mi sem látszatván előtte lehetet
lennek. De a czélja elérésére választott eszközöket magába zárta, és 
Machiavelli daczárn. államférfitíi ügyességének sötétben volt e titko
lózó herezeg terveit illetőleg, kiről nem tudott egyebet mondani mint 
hogy rendkivül zárkozott 1). 

Florenz nem mert n}·iltan n zon kalandor-vezérekhez és főnrakhoz 
csatlakozni, kik Perngia területén Magione· ban gy ülést tartottak, 
Borgia hódítasi vágyainak gátot vetendök, sőt Machiavelli által men
helyet és segélyt ajánlott fel neld ezen ujabb ellenségei ellen, mi által 
a herezeg azon helyzetbe jutott, hogy bevárhatá, mig ama szövetség 
feloszolván, öket egyenként megsemmisítheti. Hosszu szinleges alku
dozások és ellenkezések után sikerül neki Oliverozzo di Fermo-t, Vi
tellozzo-t, és Paolo s Francesco Orsinit Sinigagliába csalni, kik, noha 
magok soha sem tartották meg adott szavokat, elég eszélytelenek vol
tak a máséban bízni, s ottan megjelenni, hol mindnyájan elfogattattak 
s meggyilkoltattak; 2) a pápa pedig azalatt Rómában Orsini biborno-

benneteket." És II. Gyula : "Horla,nur ul j01·ti el magna a'limo silia, cm~aiderantes 
nihil duleius aut ulilius esae libertate." Delll.co, Dorum. p. 61, 8-'i. 

1
) "Itt soha sem bcsz.~Jnek arról, mit elhallgatni sziik•éges, és hnnmlntoR ti· 

toktartá~sal kormányoznak.• 

') nM!!. korán reggel a herezeg egész hRdseregével együtt utD!l.k indult PB 
Slnigagliába érkezett, hol :~z Orsini-It és VitPllozz" vártak rA. Megérhzése után 
ezek hozzá csatlakoztak, miltor a herezeg iireihcz fordulván általok mindnyájo· 
kat elfogntja .•.. és véleményem Rzerint holnRp reggel már megszüntek élni.'' 
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kot és többi t•okonait elfogatja, amazt ntegmérgczteti, ezeket elitélteti 
s váraikat elfoglalja. Erre mindenütt megrémültek a főurak, a nép 
pedig, melly gyilkosait, a kalandor-vezéreket teljes azivéböl gyülölte, 
örvendezett bukásuk felett, 1:1 béke-kilátásokkal biztatta magát '); a 
katonák a valentinois-i herezeg zsoldjába állottak , kinek minden 
gonoszsága mellett is akadt diesezónoka; Pisa, melly tovább Flo
renez ellen nem védbette magát, szintén Borgia járma alá hajtá fejét, 
ki most Sienára vetette szemeit, ekként az ellene létrehozott szövet
ség lelkét, Pandolfo Petrucci-t megsemmisitendő 2). 

lllachiavelli, Lettera del 31 d'icembre ló02. Ezután terjedelmesen elbeszéli az 
egész tényt, a nélkiil hogy azt csak egy szóval is roszalnH., söt kevés idö muh'a a 
florenczi kormánynak ezeket irja : "Itt min<lenki c~odálkozik, hogy uraságtok sem 
irásban sem más uton nem fejezték ki örömiiket a berezeg elött az általa önök 
javára ujabban végbezvitt. tény szerenesés sikeriilése felett, melly által ö maga 
iránt az egész váro~t lelditelezettnek váli, ugy gondolkozván, hogy ur:tságtoknak 
az Orsiniak és Vitellazzo megsemmi~itése legnlé.bb kétszázezer aranyba keriilt 
\'oloa, és akkor sem sikerült volnu olly szépen miot ö herczegségimek." 

1) Guicciardini irja: .Azon tartomány még a valentinoi~-i herezeg buká
sa után is cseneles és hii mRradt hozzá, tRpasztalllsból tudván, mennyivel tiirhetöbb 
Allapot ru< országra nézve egy és hatalmas {tr alatt élni, mint váro~onként kölöo
külön fejedelem által kormflnyoztRtni, a ki alattv1116it sem gyengesége miatt meg 
nem védelmezheti, sem pedig szegénysége miatt jólétre nem emelheti, söt inkább 
csekély jövedelme nem lévén elegendő fentartására, kényszerítve van azokat el
nyomni. Még emlékeznek a?J emberelt, hllgy azon tartomány az ö tekintélye, nagy 
hatalma s az igazság részrehajlatlan kiszolgÁltatása által ment volt ama pártza
vargásoktól, mellyek llltal elöbb folytonosan zaklattatott; melly müveivel megnyer
te a nép sz i vét, ngyszintén jótéteményei által sokakat lekötelezett közölök j azért 
sem mások példája, kik ellene fellázadtak, sem a régi fejedelmek emléke nem 
idegeniték el öket & v11lentinois-i herczegtil L" 

') Brdemes elolvnsni, milly szemtelenséggel tárja ki belsejét Cresare Bor
gia Macbiavelli előtt : "Te llltod, hogyan állok azokkal, kik nekem s uraidnak 
elleoségei valának. Ezek t:gy része már nPm él, vagy el van fogva, mb része pe
dig számkivetésben él, vagy várliban ostromoltatik j az utóbbiak között vagyon 
Pandolfo Petrucci, ki ellen államaink biztositása tekintetébill az utóls6 csapást kell' 
intézniinlr. Felette szükséges pedig, hogy öt fészkébl!l kizavarjuk, mert valamint 
ismert eszélyPssége ugy azon köriilmény é.ltal, hogy pénzhez juthat, tartózkodási 
helye ránk nézve oly veszélyes szikra, melly alkalmilag n11gy tüzvészt támaszthat. 
Őt illetöleg nem szabad maguukat álomban ringatnunk, söt inkább mindtm erÖflk

kel azon kell lennünk, hogy ártalmatlanná tegyük. Nem hiszem, hogy nehéz len· 
ne öt Sienábót elüzoi, de én ohajtaolim öt hatalmaroha keriteoi, mi végböJ a pA
pa hrevéi által igyekezni fog öt állilsának biztonsága iránt Alomban riogatni, elő
terjesztvén neki, miként tőle oem kivé.n egyebet, mint hogy ellenségeit ö is ellen
dgeinek tekinhej ezalatt pedig én seregemmel elöre nyomnlok, egészen rendjén 
lévén megculni azokat, kik az llrulás filmestereiként ismertetnek. Siena követei, 
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VI. Sándor l1alála. 
De a Borgiáknak is ütött végórá.jok. Caesar ugyan minden elő

készületeket megtett, hogy atyja halála esetére a conelavet kénye 
kedve ezerint vezethetvén, a pápai székbe valamellyik teremtményét 
ültetheese; de VI. Sándor hirtelen meghalt (1503. august. 18.), mint 
mondjá.k, tévedésből maga iván meg azon megmérgezett bort, melly, 
az általa ebédre meghivott Corneto bíbornoknak volt szánva. A va
lentinois-i herezeg szintén roszul lett, de magához jött j és támogat
talva d' Amboise bibornoktól, ki az ö közbenjárása által a tiarát meg
nyerhatni remélte, ráteszi kezét a százezer aranyat tartalmazó pápai 
kincslárra, tizenkétezer embert a Vaticánba rendel, a az Angyalvárat 
megerősíti. Ekkor az Orsini-kés Colonná-k öt elüzendök, ide sietnek, 
a düh iszonyu fokra hág, a házak felgyujtatnak, a boltok kiraboltat
nak, a mezök elpusztíttatnak j Fabio Oraini kezét és arczát egy Bor-

kik a kormány nevében voltak nálam, minden lehetőt megigértek, és én viszont 
biztositottam öket, hogy én szabadságukat veszélyeztetni egyátalában oem aka
rom, nem lévén egyéb ezélom miot Pandolfót elüzni. Ezenkivül Siena községé
hez egy levelet iotéztem, s ebben 8ket szándékaimról értesitettem, mellyekr81 a 
legjobb véleménnyel lehetnek, különösen ha figyelembe veszik a Perugiával és 
Csstellóval történteket, mellyeket, nem akarván magamnak megtartani, az egyház
nak visszaadtam. Azut!n a ház gazdájának, a franczia királynak sem leone ínyé
re, ha Sienát magamnak meglartanám, s nem is vagyok oly vakmer8, hogy arra 
gondoljak, a kö?.ség tehát bátran hitelt adhat szavaimnak, hogy t. i. én semmit 
sem akarok t8le elvenni, de csupán Pandolfót elüzni. Óhajtom, hogy uraid bizony
ságot tegyenek ezen szándékomról és azt közzé is tegyélt, melly nem egyéb miot 
azon zsaruokot hatalmam ba keríteni. Én ugy vélem, hogy a község hinni fog ne
kem, s ha nem, elöre fogok nyomulni s ágyuimat kapui elé állitani s a hatalfYm 

végaö érvét is felhasználni arra, hogy 8t elüzzem. Ezt pedig azért akartam veled 
közleni, hogy uraid ismerjék terveimet, s hogy azon esetben, ha a pápa Pandol
fóhoz brevé-t intéz, tudhassák, miért történik ez ; mert én er8sen el vagyok ha
tározva, hogy miután ellenségeim kezéblll a fegyvert kiragadtam, azokat eszök
től is megfoszszam, mellyet leginkább a fortélyokban gazdag Pandolfo képvisel. 
Óhajtanám továb!Já, miként uraidnál kieszközölnéd, hogy azon esetben, ha Pao
dolfo ellen segélyökre sziikségem lenne, nekem azt készséggel megadnák. És va
lóban én azon véleményben vagyok, hogy ha valaki egy évvel előbb a florenczi 
kormánynak azon igéretet teszi, hogy Vitellozzót és Liverottót megsemmisíti, az 
Orsiniakat összezuzza, Gianpaolót és Paodolfót elüzi és ezért t81e százezer ara
nyatköveteltvoloa, azt egész készséggel megadja. Minthogy pedig mindez olly ponto
san végrehajtatott és a nélkül hogy ez neki egy 611érjébe vagy valami fáradsá
gába került volna, ebből ránézve bizonyos kötelezettség háramlik, melly ha nincs 
is iráaba fogla.! va, legalább alattomban értetik; azé1·t jó volna annak Ierovását meg
kezdeni, nehogy én vagy más azon nézetben legyen, hogy a város szokásaival 
és jellemével ellenkezőleg hálátlan." 
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gia vérében mossa meg; francziák és spanyolok küzdenek egymás el
len, mig végre a küludvarok követei és a szanvedett vereségek rábír
ják a herczeget, hogy Rómából távozzék. 

III. Piust (Francesco Todeschin i Piccolornini Sienából), ki mind
össze huszonkét napig uralkodott, a pápai széken II. Gyula a savonai 
születésü Giuliano Della Rovere bíbornok, IV. Sixtus unokaöcscse s 
a Borgiák legelkeseredettebb ellensége, követte. Ez, mint mondták, 
Péter kulcsait a Tiberba vetette, s csupán Pál kardját tartotta meg. 
Mihelyt trónra lépett, a francziák.kal· és spanyolokkal szövetkezett; 
számos fejedelem visszatért államába; mindegyik város fegyverbe ál
lott; és a valentinois-i berezeg elfogatván, oda kényszerittetik, hogy a 
még birtokában lévő erősségeket átengedi, öt magát azonban a pápa 
szabadon bocsátja, miután a hozzá szitó bibornokok szavazatainak 
megnyerhetése végett erre neki már előbb szavát adta. Ő ekkor Ná
polyba megy s ottan Gonsalvo nagy kitüntetéssel fogadja, de Ferdinánd 
parancsára késöbb Spanyolországba küldi. A herezeg bizván a király 
becsületszavában elindul, de alig hogy megérkezik, áldozatául esik a 
fondor politikának, mellynek ö maga is mestere vala, s bebörtönözte
tik 1), honnét sikerülvén megszöknie, apósához a navarrai királyhoz 
menekül a nem sokára Viana o11trománál megöletik (1507). 

Az utóbbi években könnyü ezerrel véghezvitt hódítások nem 
kevéssé ingerelték az idegen hatalmasságok dicsvágyát, s Franczia
és Spanyolország ugyszintén a császár Olaszországot csupán zsák
mánynak tekin tették, mellynek birtoka felett egymás közt folytonosan 
perlekedtek, a nélkül hogy valódi birtokosai csak eszökbe is jutottak 
volna 2). XII. Lajost felette kellemetlenül érintvén a csalás, melly 
által Nápolyból kiszorittatott, Louis de la Tremouille fővezérét ide 
küldötte, hogy schweiziakból és olaszokból álló hadseregével az el
vesztett birtokot visszaszerezné. Ez a spanyolokkal Garigliano mellett 

1) Midön a herezeg bebörtönöztetett, a sienai Baldiasera Scipione az egész ke
resztény világra nyilatkozatot bocd.tott közre mindazon spanyolok ellen, kik azt 
állitanák, hogy ftFerdino.nd király és Izabella. királynil becsületlzavokat nem köt
vén le a herczegnek, ez Nápolyban nem anno.k ellenére tart6zto.tott le, s igy 
ezek sz6szegéssel s korom\jok mélt6ságának megsértésével nem vádolhatók." 
Luigi da Porto, Lette1·a ao. 

2
) Mo.chiavelli leveleiben a többek között ez is olvashat6: "A király egy 

embernek, kinek nem kenyere a hazugság, ezt szokto. mondani: A császár engem 
több izben felszólitott, hogy Olaszországot egymás közt osztan6k fel, én azonban 
sobo.sem akartam bele egyezni, de most a pápa kényszerit, hogy nzt tegyem." 
Augosztua 9. 1610. 
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összeütközik (deczemb. 27.), Mediei ll-ik Péter n folyamban életét 
veszti s Cordova győztes marad, de pénzszűkében lévP.n s hadserege 
az éghajlat mostohasága miatt sokat ~zenvedvén, fegyverszünetet in
dítványozott, melly három évre csakugyan meg is köttetett j ezt kö
vette az öreg Ferdinándnak Germaine de Foix, XII. LajoR unokahu
gával kötött házassága, ki ennek következtében Nápolyra való igé
nyeit emlitett rokonának engedte át. Késöbb pedig Miksa császár a 
Bloisban (1504 szeptemb. 27.) létre.iött szerzödés értelménél fogva az 
investiturát a milanói herczegségre a franczia királynak szászhuszezer 
forintért és évenkint ajándékozandó egy pár arany sarkantyuért csak
ugyan megadta. 

Ekként két idegen nagy hatalom fészkelte be magát Olaszor
szágba, mellyek féltékenyen őrködtek egymás felett; mindazáltal ők 
sem tekinthették magokat az általok meghódított tartományok urai
nak, amennyiben saját fővezéreik önkényétől függtek j Gonsalvo Cor
dova különösen királynak hiheté magát, Ferdinándnak sem engedel
meskedvén, mikor ez őt Nápolyból visRzahivta. Ez azonban szemé
lyesen ide jött (1515) s fővezérét azon ürügy alatt, hogy öt a Com
postellai sz. Jakab rt~ndie nagymesterévé nevezi, magával Spanyolor
szágba vitte, hol tettei jutalmán l távol az url va rt n! s elfeledve halt el 
hetvenhárom éves korában. 

A többi olaszok tiz évi szeréncsétlen harez után nem veszték el 
ugyan függetlenségöket., de a népre nézve nem igen kedvező kormá
nyokat alakítottak, egyébiriint is a fegyvernyugvás inkább csak szii
nethez hasonlitott, s mindenki érezte, hogy ennek elteltével a harcz 
annál nagyobb elkeseredettséggel fog megujittatni. Pisa még rnindig 
fegyverben állott Florencz ellen, ~ majd ennek m:tjd annak, söt a va
lentinois-i herczegnek is készebb volt magát alávetni, mintsem vetély
társa hatalma alá hajtani fejét, ki kereskedését semmivé tette, népes
ségét megritkitotta, s a vele szomszéd tet·méhny siltságot mocsárokká 
változtatta. A spanyolok a francziák elleni gyiilölet által vezéreltetve 
pártolták ugyan Pisát, s ezt Florencz iránti féltékenységből Petrucci 
és Baglione is jó szemmel nézték, de a megigért segélyek vagy na
gyon jelentéktelenek voltak, vagy épen csak szavakban állottak. 

Gen na. 

Pisa miatt háborogni kezdettek a pártok Genuában, melly a 
Sforzák alól franczia uralom alá jutván, itt is megtartotta köztársasági 
kormányzatát, de népessége, kereskedelme és hadiereje nagyon alá
szállt. A nemesek a franczia kormányzótól kegyeltelve s Gianluigi 
del Fiesco által vezettetve a franczia érdekek uszály hordóivá lettek, 



141 

s a nép irányában ellenzéki állást foglaltak el annyira, miként azt is 
megakadályozták, hogy Genua az önkényt meghódoló Pisa feletti fö
uralmat elfogadhassa, noha annak leigáz:isára eWbb temérdeket köl
tött. Innét folytonos vit>zálkodások, surlúdások, s\lt lázadások is ::;zár
rnaztak, mellyeket a francziáknak csak alig sikerült elnyomni, A nép 
azt követelte, hogy az erösségek a nemesektöl vagyis a Doriák, Spi
nolák, Fieschik, Grimaldik utódaitól elvéte~>senek, s a tengerparton 
lévö javaik a közös törvények alá vettessenek; a nemesek viszont tö
rökkel fegyYerzék fel magokat, mellyeken e felirat volt olvasható: 
c as t i g a v i ll a n i (paraszt-fenyitö). De a genuai parasztok több 
ízben megmutatták elnyomúiknak, milly keményen sujtanak a kövek, 
mellyek országukban teremnek, s most is egy bántalmazott társukért 
boszut állandók, fellázadtak. XII. Lajos (1507) sereget küld lecsen
desitésökre, de ök honfitársuknak a pápának sa császárnak kegyeibe 
ajánlák magukat, s egyszersmind ke belök b öl Paolo da N ovi festöt do
genek választják (február 7.), ami egyértelmü volt függetlenségök ki
nyilatkoztatá~ával1). Lajos tehát francziákból t'•s schweiziakból álló 

1) "Volt legyen Lkr t:nno;k oka iikt\r a Liguriát liikÓ népfajok különfélesiÍ· 
ge, akár, mint én hiszew, egy ga~dag város és a ,zomszéd hegyekbe beékelt hü

bér-birtokosok kö~ötti enge~ztelhetetlen gyiilölség, az tény, hogy Genu& hatalma 

még a jobb időkben sem nyugodott soha erlls alapon, mert sem a nép, sem az 

aristocratia oem uralkodott ott biztosságban, ~ ez okozta, hogy nem szerezte meg 

magának a Földközi-tenger feletti uralmat, a mit bizonyára tennie kell vala. 

Legyőzvén versenytársát P isát 1 ereje megtört a szándékaiban legállhatatosabb és 

legolaszabb Velencze hadseregéén. Meg lévén veretve a tengeren s bensli egyenet

lenség által tépetvén, az olasz városok történetében eddig hallatlan tettre ~záo

ta el magát, s a franczia járom alá hajtá nyakát; késöbb Olaszországban kere
sett mHgának urat, ., Milano herczegeinek hódolt, ö, ki tengeri hatalmánál és 
nevezetes hadi vállalatainál fogva sokkal tekintélyesebb volt Milan6nál. 1500-ban 

mint szökött azoiga ismét a francziák uralma alá jutott, ezután a spanyolok s 

késöbb ujolag a fraocziák uralkodtak felette. Ezen évek a Iegnyomorteljesebbek 

voltak GenuAra nézve. Az olaszországi háboru, valahányszor a szerencse változott, 
öt érinté fll.jdalmasao, s a mi mindennél roszabb volt, a fellázadt Savona verseny

társul lépett fel ellenében. Genu& ennyi szarencsétlenség közcpett sem tett egye

bet mint önmagát ruarczaogolta ; a nemesek és a pórnép, a guelfek és ghibellinek, 

az Adorni-k és Fregosi-k a közjólét kárára folytonosan czivakcdtak ; sz6val, a 
száz névvel és ábrázattal biró egyenetlenség mind a száz kezét a hatalmas város 
megrontására ernelé fel. És mindemellet bensö ereje nem emésztetett fel mint 

másutt, sem a nép sem a főurak nem satnyultak el a hosszu zsarnokság alatt. 

Gen ua ne.m érte 'el tetőpontját, nem élt visaza eszével s nem a szabadsággal; és 

Lignria épen ezen években szültc a három legerélyesebb embert, mellyek valaha 
OlaszorR1.ágb6! kikerültek, t. i. Colurnbust, II-ik Gyulát és Andrea Doriát." Gino 
Cappont, Note ai documenti di Storia, italiana. 
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hadseregét személyesen vezette a lázadók megfékezésére, de ezek 
polgárőrsége egyáltalában nem volt képes egy fegyelmezett hadsereg
gel szembeszállani, és Bayard lovag ekként kiálta rájok: "Megállja
tok, házalók, védjétek magatokat karjaitokkal, a szuronyokat és lán
dzsákat hagyjátok nekünk." Ezután Gen ua bevétetik s kiraboltatik 
(február 29) j a király ugyan kegyelmet igért az olajágakkal eléje vo
nuló népnek, de azért hetvenkilencz bünös éltévellakol j a doge egyik 
hivétől elárultatván fölnégyeltetik , s a városra kétszázezer aranyfo
rintnyi hadi sarcz vettetik, melly összeg épen harmadát tevé Franczi
aország adójának j a köztársaság kiváltság-levelei megégettetnek 1 a 
világító torony mallett egy erősség építtetik, s olly kormány állíttatik, 
mellyben az állomások felét a nemesség tölti be j a történetirók pedig 
magasztalják ö felsége kegyességét. 

Most tehát minden segélytől elestek a pisaiak, kik "minden vé
delmi eszköztől megfosztva és saját gyengeségökre hagyatva 1 nem 
fogadtatva el a milanóiaktól, visszautasítva a genuaiaktól, a pápa ke
gyét nem bírva, a sienaiaktól kevéssé támogatva, makacsul ellenállot
tak, egyedül mások hiu igéreteiben és a florencziek gyengeségében 
helyezvén reményöket." (Machta.velli). De hasztalan feszíték meg ösz
szes erejöket s áldozták fel minden vagyonukat, hasztalan küzdöttek 
tizennégy évig hősökköz illő bátorsággal és kitartással, tengeren és 
szárazon megtámadtatva, a francziák és spanyolok által csufui meg
csalatva és elárultatva, kik nem szabadságuk fentartását, de pénzök 
kicsikarását tüzték ki czéljokul, végre sem maradt egyéb teendőjök, 
mint a régi járom alá hajtani nyakukat. Párizsban és Madridban, itt 
döntetvén el ezután Olaszország sorsa, határozták meg Pisa meghódo
lásának árát is (1509 marczius 2~), minek következtében Florencz 
Francziaországnak százezer, Spanyolországnak pedig ötvenezer ara
nyat fizetett. Florencz egyébiránt nem volt kegyetlen a legyőzöttek 
iránt; szerzödésileg kötelezte magát, hogy a menekültek javait visz
szaadja, söt kereskedelmi szabadságukat és saját törvényhatóságukat 
is meghagyta j de el vette függetlenségöket , s evvel szám os előnyei
ket, ez által megkevesbítette népességöket, csak multjok emlékét és 
régi gyülöletöket hagyván meg. Az előkelő családok közöl többen 
idegen hadseregben vállaltak szolgálatot, mások Palermóba, Luccába, 
Francziaországba vagy Sardinia szigetére vonultak, sokan pedig Flo
renczbe költöztek. Ekként a tengerek egykori ura őrség és várak 
által igában tartva, elveszti minden fontosságát és tevékenységét, any
nyira, hogy 1531-ben alig számlált nyolczezer ötszáz lakost. 

Pisa ostroma nevezetes még egy intézmény (o r d i n a n z a fi o-
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r e n t i n a) által, melly akkor elsö volt e nemben (1506). A floren
cziek tudniillik Machiavelli tanácsára tízezer parasztot fegyverbe ál
lítottak 1 egyenruhájok fejér felöltöböl és fejérvörös nadrágból állott j 
fegyverök hasonló volt a schweiziakéhoz és németekéhez j ünnepna
pokon hadi gyakorlatokat tartottak , s a mallett hogy kevesebbe ke
rültek mint a zsoldosok, ezeknél fegyelmezettebbek valának. Mig 
ugyanis a háboruk zsoldosok s jobbára schweiziak által viseltettek, 
gyakran megtörtént, hogy ezek, ha rendesen nem fizettettek, felmond
ták az engedelmességet fövezéröknek, vagy csupán zsákmány remé
nyében kedvezéltlen körűlmények között csatára s más veszélyes vál· 
lalatokra kényszerítették. 

II. Gyula telve harczias szellemmel s e mellett ügyes és biztos 
számitásu államférfiu, táplálta korának ezen harcz- és fondorkodási 
dühét, s minthogy a pápaság azon magas dictatori polczról, mellyen a 
középkorban fénylett, egy közönséges világi fejedelem állására sü
lyedt, legalább ezt akarta emelni , s valóban gyenge államával tiz 
egész éven át uralkodott az erősek felett 1 s vezette· Europa ügyeit. 
Undorral viseltetvén azon vad zsoldosok iránt, kik Olaszország sorsá
ról kén y ök s kedvök ezerint rendelkeztek, s kik elött VI. Sándor resz
ketett, azon nagyszerii gondolat támadt lelkében, hogy "Olaszorsz~got 
a barbároktól megtisztítj a," kár, hogy ezen határozatával ellenkezéileg 
néha Olaszország javát másodrendű érdekeknek rendelve alá, ezek 
érvényesitése végett azon idegenek szalgálatát vette igénybe, kiket 
innét kiüzni szándékozott. Elöször is Romagnát akarta engedelmes
ségre kötelezni, de a velenczeiek dicsvágya elég eszélytelenül a szá
razföldre lévén most irányulva Ríminit és Faenzát elfoglalták, s azo
kat visszaadni nem akarták, söt az ottani engedetlen föurakat pártfo
gásukba vették. II. Gyula magába zarta terveit mindaddig, mig nem 
hadsereggel, pénzzel és szövetségesekkel ellátva, egyházi tilalmakat 
küldve maga elött, Gianpaolo Baglione-t nagy erővel megtámadhatta 
(1505 novemb.), a mikor hadseregét hátrahagyva udvarával bevonul 
a városba., hol az, ki elég istentelen volt testvérgyilkosságot s néltest
vérével vérfertöztetést elkövetni, nem mervén a legnagyobb bünt vég
hezvinni, magát elfogatni engedi. Ezután II. Gyula Giovanni Benti
voglio-tól elveszi Bolognát (1506) s a nélkül hogy a város szabadal
mait megnyirbálná, vagy democraticus kormányformáját megváltoz
tatná, annak Würmányzását egy negyven tagból álló tanácsra bízza, 
melly a legujabb idökig fenállott. 

A pápa ezen vállalatában Francziaország segély ét vette igénybe, 
de meghallván, hogy ez Genua.visszafoglalására sereget küld, gy an u-
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val telt el iránta, annál is inkább, mert az a vakhir terjedt el, hogy 
XII. Lajos egy nagy badsereg, továbbá nyolcz bíbornok, harmincz 
érsek és püspök kiséretében Olaszországba jő, hogy ll. Gyulát a pá· 
paságról letévén, helyébe d' Amboi~e biborookot wegvá.lasztassa, ma
gát pedig csáazúrnak koronáztassa. II. Gyula ekkor Miksa cs~szá.r

hoz fordult, ki már ekkor a Francziaországgal Biois-ban kötött szer
ződést felbontotta. Ennek legforróbb vágya lilvén a császári koronát 
megtartani s tiára átszármaztatni, a birodalmi rendeket Constanzba 
hivta össze, hol előttök Lajos dicsvágyát annyi ékesszólással s olly 
érzékenyen rajzolta le, hogy mindnyájokat könyekre fakasztaná j de 
mindawellett az általa kivánt harminczezer ember helyett csak tizen
kétezret szavaztak meg számára és ennek ill alig jelent meg harmad
része s ez is csak félévre. Ekkor az olasz rendekhez rendeletet me
nesztett, hogy az illy alkalmakra kötelezett sereget és segélyt állita
nák ki, de követelései iszonyuak valának, miután mint császár csak 
mások segédeszközeire számíthatott s e mellett a telhetetlen sehwei
ziakat fizetnie kellett. Azonban mindenünnen csak gyengén támogat
tatott, ellenben a velenczeiek Francziaország által nógatva nyili si
sakkal léptek fel ellenében, előcsapatait tönkretették (1508) s az Ad
riai-tengeren levő kikötőit elfoglalták. Ehhez járult még , hogy a 
schweiziak és németek által cserben hagyatván, kénytelen volt nagy 
szégyennel visszafordulni, rendesen e lévén vége vállalatainak. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

A cambray-i szövetség. 

A most bekövetkezett fegyvernyugvásból V eleneze huzta a hasz· 
not. A török bábomból előnynyel bontakozván ki s a tízévig tartó 
olasz küzdelmek között érintetlenül maradván, régi jelentőségét visz
szanyerbette és versenyezhetett volna azon nemzetekkel, mellyek az 
ujabb felfedezések által a kereskedelmet és hajózást egéiizen átala
kiták. De a szárazföldön akarván terjeszkedni, és az olasz fejedel
mek szorult helyzetét birtokai szaporítására használván fel, ezeket 
mind ellenségeivé tevé, s igy az elsö szövetség, melly a keresztes 
hadjáratok óta az europai fejedelmek között létrejött, majd ellensé
ges indulatból, majd személyes érdekböl ellene volt irányozva j szo
moru előjátéka az uj közjognak ! 
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XII. Lajos Cremonát és Gerarladdát szerzödésileg átengedte a 
veleuczeieknek, kik hóditás utján mát· Dergarnót és Bret~ciát birták j 
késiíbb megbánván tettét, az örökségben neki jutott egész milanói 
herczegséghez igényt tartott. Miksa mint a német császárok utóda 
az egy id ö óta V eleneze birtokában lévő Paduát, V eronát és Vicen
zát követelte, mint ausztriai herezeg pedig Roveredót, Trevisót és 
I:<'riault akarta birni. A Szentszék RavP.nnát, Cerviát, Faenzát, Imo
lát, Ríminit és Cesenát visszakövetelte, melly területeket t. i. az egy
háztól a zsarnokok, ezektől Caesarc Borgia s ettől ismét V eleneze 
foglalt el. A nápolyi király a II. Ferdinánd által elzálogosított 
városokat nevezetesen Tranit, Brindisit, Otrantót, Gallipolit, Molát 
és Poligoanőt kivánta; a savoyai herezeg Cyprust követelte, melly
nek czimét is viselte; az Eszteiek és Gonzagák az egykor általok 
birt területeket, Magyarország végre Dalrnatiának és Slavoniának 
egykor a magyar koronához tartozott városait igényelte, 

Alapjában az egész nem volt egyéb mint a királyok irigykedése 
egy köztársaság ellen, melly nem egy halandó ember, de a tanács 
halhatlan bölcsesége által kormányoztatván, területének csekélysége 
mellett is és mindazon nagyobb költségek nélkül, mellyeket máshol 
az udvartartások igényeltek, első rangu hatalommá emelkedett, s 
elég merész volt Rómának nem-mel felelni, a francziák tulsulyra ver
gődését Lombardiában akadályozni, s a császárok betöréseit nehezí
teni 1), 

Jóllehet tartományait épen azon jogalapon birta mint mások, 
ezek mégis elhatározták azokat magok között felosztani, mi >égböl 
Miksa és Lajos már Biois-ban szerződésre léptek egymással. Azon
ban az elsö tehetetlensége s az utóbbi elfoglaltatása hátráltatta tervök 
végrehajtását j de az utolsó hadjárat és az azt követő s kénytelenség 
parancsolta fegyvernyugvás érzékenyen sérté Miksát, különösen mi
dön azt látta, hogy német katonái Alviano, a köztársaság fővezére 
által valóságos diadallal hurczoltatnak el. Lajos, noha Milanót meg· 
tartandó a velenczeiekkel barátságos viszonyban akart állani, szin · 
tén megbántva érezte magát e fegyverszünet által, érdekében kivá
natosabbnak vélvén , hogy két ellensége egymást mentül inkább 

1) Az uljus irigység, melly a hatalmasságokat Velencze elleni fellépésre 
ösztö11özte, elég világosan kitünik a franczia követnek a német birodalmi gyü
lésen mondott beszédéböJ : "Mi nem öltözködünk drága hiborba ; asztalaink nincse
nek megrakva arany és ezüst edényekkel ; szekrényeink sincsenek telve arany
nyal . . . Valóban ha nem illik a fejedelmeknek a keresltedBk ezerepét ját•zani, 
még kevésbbé illik a ltereskedBknek a fejedelmek rangját bitorolni." 

XV JO 
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gyengítse. V égre d' Amboise bíbornok azt hitte, hogy az általa any
nyira ohajtett tiara körmei közöl a velenezelek ellenkezése miatt 
siklott ki. 

Ezen személyes gyülölségek végre is azt eredményezték, mi
ként ausztriai Margit és d' Amboise bíbornok azon ürügy alatt, hogy 
a fellázadt németalföldieket a császárral kibékéltetik s a törökök el
len uj hadjáratot terveznek, Cambray-ben (1508 deczernb, 10) egy 
europai szövetséget létesitettek a zsarnok , bitorló, viszály-hintő s 
mindazon méltatlan czimekkel illetett V eleneze ellen, mellyeket azok 
ellenében azoktunk használni, kiket einyornni akarunk. A francziák 
királya a fővezéraéget volt átveendő· j II. Gyula, ki Olaszországot a 
barbároktól megtisztitaní akarta, egyházi tilalmaklcal egyengetné az 
utat j Miksa tüzre vetné a vörös könyvet , melly a Francziaország 
által Ausztria ellen elkövetett s apródonként feljegyzett igaztalan
ságokat foglalta magában, s daczára az általa kötött fegyverszünetnek 
az egyház védőjeként lépne fel j mindegyik követelő megszállná illető 
részét j mindazok, kik előbb féltek Velenczétöl, most egy döfést 
adnának neki, s igy, miként Chauruont franczia hadvezér megjegyzé, 
oda kényszeritessék, hogy egyedül halás?.attal foglalkozzék, 

E szövetség bire minden titkolózás daczára elhatott a velencze
iekhez is, de XII. Lajos biztositá őket, hogy abban mi határozat sem 
hozatott, melly rájok nézve hátrányos lehetne j a Katholikus király 
azt álli tá, hogy ez egyedül a törökök ellen van idmyozva j s ezt egy 
király mondá. Ezalatt d' Amboise szokásos tevékenységével sietteté 
a hadjáratot, még mielőtt az ellenség gondolkozásra időt nyerne, ö 
maga köszvényben ezenvedvén gyalog hintóban viteté magát keresz
tül az Alpeseken. A harcz már kitört az Adda folyónál, midőn egy 
franczia hírnök a háboruüzenetet Leonardo dogenek, és a "hitetlen 
s erőszakos, bitorló" (Da Porto) polgároknak megvitte (1509. april27). 
Egyszersmind a pápa egy hosszu bullában egyházi tilalom alá vetette 
Velenczét, a kormányt, a polgárokat s mindazokat, kik valamelly 
velenczeinek menhelyet adnának i mindegyik velenezei a keresztény
ség ellenségének volt tekintendő és azon egyén rabszolgájának, ki őt 
elfogta. 

Illy veszélylyel kellett Velenczének egyedtil szembeszállnia, 
É"" nem volt elég, hogy a VIII. Károly és törökök ellen viselt háboru 
következtében az indiai füszer-egyedáruságot elvesztvén 1 ez által 
pP.nzügye felette megrongáltatott, hanem még a fegyvertár szomszéd
ságában álló lőpor-raktára is légberepUlt i a bresciai várat a villám 
lángba boritotta; egy hajója, melly Ravennába tízezer darab aranyat 
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vala szállitandó, elsülyedt, s irattára a tüz martalékává. lett. De épen 
e nagy szorultságban tünt ki leginkább az államfők bölcsesége, s a 
magán és köz-vagyon soha sem használtatott fel czélszerübben a azo
rongatott haza megmentésére. 

Velencze féltékenységből mindig idegeneket bizott meg had
serege vezényletével, saját nemeseit soha. Már régi idö óta szokásba 
vette a sorozást, a proveditoroknak kötelességök lévén az illető tar
tományokban minden harczképes egyént összeirni, kik mint küzdők 
vagy árkászok vagy pedig mint podgyász-szállítók tettek azoigálatot i 
egyszer vagy kétszer havonként hadgyakorlatokat tartottak, e ha a 
szükség ugy hozta magával fegyverbe ezólittattak. 1490-ben számos 
lövészeke: hivtak be, s azokat az egész országban szétoezták, hogy 
a fiatal;;ágot a lövésben gyakorolnák, a czéllövésre jutalmakat tüz
vén ki. A besorozott rendes katonasá.gon kivül részt vettek még a 
harczban az ugynevezett portyázó csapatok, egy neme a nemzetőrség
nek, ezek a könnyü gyalogságot képezték. A másodrendü bölcsek 
teendöje volt a szárazföldi katonaságra felügyelni. A hadsereget 
mindig két proveditore követte, kik a fővezérnek részint tanácsadói 
részint pedig ellenőrei valának. 

Ezen intézkedések me!! ett Velencze zsoldosokkal növelte erejét, 
s jóllehet a pápa a Romagoában felfogadott csapatvezéreket vissza
tartóztatta, az Oglio-nál mégis kétezer lándzsást, ezernyolczszáz olasz 
s nyolczszáz görtig lovast, ezer nyolczszáz föböl álló gyalogságot és 
tizenkétezer besorozott katonát állithatott sik ra ( april. ). A fővezér
ség Pitigliano grófra bizatott, ki mellé másod fövezérül Bartolomeo 
d' Alviano adatott; mindketten az Orsini-k közlll valók valának s 
azon kor legjelesebb hadvezérei közé soroztattak. De a signoria e 
nagy szorongatásoknak közepette sem birta félretenni féltékenységét, 
s rendeletei által zsibbasztólag hatott a fövezérek hadmozdulataira. 
Ezek a Cl'atatért Geradaddába tették át, s a helyett hogy bevárták 
volna, mig kihül a francziák első harcztüze, mellynek befolyása alatt 
emberi erőt meghaladó vitézséget, mig ellenben ennek alászállásával 
női gyengeséget tanusitanak, Vailate és Agnadello között elfogadják 
a csatát (május 14). A franczia király maga ís résztvett a csatában 
azt kiáltván: "A ki fél, jöjön hátam megé." La Tremouille látván, 
hogy katonái ingadoznak, rájok kiált: .Fiuk! a király lát bennete
ket. u És valóban az olaszok vitézségök daczára iszonyu vereséget 
ezenvednek s maga Bartolomeo is elfogatik; minek következtében 
Caravaggio és Bergamo azonnal meghódolnak, késöbb Brescia, Cre
ma, Cremona, Pizzighettone sőt Peschiera is. Az eddig habozó fran-

. 10* 



148 

czia szövetségesek látván, hogy a gyözelem többé nem kétséges, 
azonnal elésietnek, és Mantua, Ferrara, spanyolok és pápaiak versc
nyeznek egymás között, hogy ki szakithat elöbb egy da,rabot a meg
kopasztott oroszlánból. XII. Lajos (miként avval a francziák dicsek
szenek) Fusineig nyomul s öt vagy hatszáz lövést tétet V eleneze ellen 
"hogy ezután azt is el lehessen mondani, miként a francziák királya 
e bevehetetlen várost ágyuztatta." (Brantőme). 

Ez csakugyan el látszott veszteni reményét s általános levertség 
tölté cl a polgárok sziveit. "A proveditorokat bizonyos szégyenérzet 
és álomkórság fogta el, napjában százszor is lehetett őket ásitozva 
és nyujtózva látni , mintha csak a hideglelés elöjelei mutatkoztak 
volna rajtok; nem hordák most méltó~águk érzetében olly magasan 
fejöket, de ellenkezőleg rendkivül alázatosak és bizalmasak valának 
azok iránt is, kik erre érdemetienek valának. Illy nagy szarencsét
lenség közepatt a veszély elhárítására mit sem birtak kigondolui; 
annyira megalázva érezte magát e város, olly megrémült és zavart 
volt a kormány. Néhány velenezei nemes karjával átölelve és sirva 
mondá nekem: É d e s P o r t ó-m, ö n már n e m l e s z a m i é nk. És 
meg akarván nekik adni a kelll:l tiszteletet, azt mondák, hogy hagyjam 
el, m i u t á n m o s t m á r m i n d n y á j a n e g y h a t a l o m a lá h e
l y e z e t t s z o l g a t á rsa k é s e g y e n l ö k v a g y u nk, a balsze
rencse azon pontra juttatván öket, hogy magukat nem is merik urak
nak tartani, sem doge-jokat se r e n is sim o czimmel illetni. Mások 
a főbb ranguak közl:ll lesütött fővel, nem rendes de majd gyors, majd 
lassu léptekkel haladtak keresztül a szomoru városon, s majd ezt 
majd amazt megölelve tulságos leereszkedést s nyájasságot tanusitot
tak mindenki iránt, ami nem a szeretetnek de a nagy félelemnek jele 
volt. Valóban tiz nap alatt egész V eleneze tekintete megváltozott, 
előbb olly vig s most olly szomoru; s azonkivül hogy sok urbölgy 
lemondott elöbbi fényes öltözékeiröl, a téreken és csatornákon mi 
hangszer sem volt hallható többé, noha e város kivált ezen idöszak
ban a lakosok legnagyobb örömére szüntelen a zenétől viszhangzott. 
És a velenczeiek olly kevéssé vagynak szokva illy csapásokhoz, 
hogy már a város végveszedelmétöl tartottak s nem vévén tekintetbe 
ennek bevehetetlen fekvését, sokan, kiknek hajójok volt, ezt becsül
ték legtöbbre, erre fordíták minden gondjokat, mások pedig, kik 
avval nem birtak, szerezni szándékoztak, hogy szükség esetében azt 
tehessék, mit Aeneásról beszélnek. Illy rendkívüli félelem fogta el 
szivöket" 1). 

1) Da Porto, LP-tte•·e NtoJ-iche. 
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É!'l volt okuk rá. A kincstár ki volt meritve, a hadsereg sem
mivé téve, és mégis hajóhadat kellett elöteremteni, hogy ez szembe
szállhasson avval, mellyet a francziák Genuában szereltek fel. A 
városon belül sem igen fényesen állottak a dolgok j annyi nemes ki 
lévén zárva a ltözhivatalokból, ezek azon müködtek, hogy változás 
történjék j a szárazföldi vát·osolt, mellyekben a guelf és ghibellin pár
tok ismét feléledtek, alkudozások által siettek magukat a kiraboltatás 
veszélyeitöl megmenteni, s ezenkivül számos csapatvezérek elpártol
tak az oroszlántól 1). 

De a tanács nem esett kétségbe, hanem kölcsönök és önkény
tes hazafiui adományok által megtöltvén a kincstárt, a város megeri:S
sitését és élelmi szarekkel való ellátását tüzte ki czéljául j szárazföldi 
alattvalóit felmenti a hüségi eskü alól s megengedi nekik, hogy · 
ugy egyezkedhessenek az ellenséggel, mint érdekök kivánja; a csa
patvezérek kiürítik a megszállott helyeket és egymással egyesülnek. 
De nem ezen csüggeteg lelkü seregbe, hanem az idi:Sbe, saját eszé
lyességébe s a népek szomoru tapasztalataiba helyezé mostan remé
nyét V elen eze, meg lévén gyözödve, hogy annyi különbözö elem, 
mellyekböl a szöv('tség állott, sokáig nem maradhat egyesülve. Azért 
önkényt lemondott arról, mi sokak irigységét költötte fel ellene, ha
sonlóan azon emberhez, ki utonállók által üldiiztetvén, oda veti azok
nak erszényét. A városok, mellyek az ostrom hátrányait szenvedve 
bizonyára átkozták volna a köztársaságot, most visszaohajtották, alig 
hogy megízlelték jóval kegyetlenebb elnyomóik jármát 2); a keres-

l) 1509 május 17. "Áldozó-csütörtöki mise volt, de mindenki sirt s mint
hacsak idegenekből állott volna a város, senki sem jelent meg; a piaczon senkit sem 
lehetett látni ; a tanács tagjai mind el valának rémülve, s még inkább dogénk, ki egy 
szót sem szólott, mintha csak meg lett volna halva. Mindenki arról beszélt, hogy 
e végső szükség esetében a dogét személyesen Veronába kellene küldeni, hogy 
embereinket és katonáinkat bátorítsa, melly alkalommal ötszáz nemes saját költsé
gén fogná kisérni ö fenségét. Mindenütt csak erröl beszéltek, de a tanács tag
jai nem akartak menni, s maga a doge sem aJánlkozott. Erröl értesiték gyermekei, 
kik RZt mondák : ft A doge azt fogja t.enni, a mit a város akar." A doge azonban 
inkább halott mint élő • . . Rosz napokat sejtek, látjuk pusztulásunkat, és aenki 
~em igyekszik azt elhárítani. Bár folyamodtunk volna a törökökhöz öt·hat ezer
nyi segély- had ért, de most már ez is késö. Az is kétséges, vagyon-e elegendö 
.;Jelmi szerünk a város ellátására; gabonát hozatni s a. hadsereget szaporitani 
ugyanis e~ak addig lehet, mig a tengeri ut el öttünk elzárva nem leend; most te
hát néhány könnyü gálya felszerelését akarják befejezni." Marin Sanato. 

') "A németek arra törekeR znek, hogy az llltal ok elfoglalt tartományokat 
ldrnboljnk s elpusztítsák; példa nélküli kegyetlenségeket követnek itt el, minek 
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kedelmi forgalom fel lévén függesztve a tartományok és főváros kö
zött, ezáltal a kisebb kereskedők temérdek , károkat szenvrdtek, s 
igy alig hogy megszüntek félni a köztársaságot, már is mindenütt 
visszakivánták azt. 

A velenezei nemesek, kik eddig csak a tengeren harczoltak, 
most a szárazföldi hadseregbe léptek, és hatszáztizennégy nemes sa
ját költségén gyüjtött sereget; maga Bajazet suitán is felajánlá se
gélyét Velenczének, de ez vonakodott azt elfogadni. Antonio Giusti
niánnak sikerült a legnagyobb veszélyeken keresztül Miksahoz jutni 
e majd hizelgő szavakkal majd igéretekkel igyekezett rá hatni, de 
ezen fejedelem, ki eddig ujját is alig mozditotta meg, V eleneze tö
kéletes megsemmisítését tüzte ki czéljául, s magát a várost a szövet
séges hatalmasságok között négy területre akarta felosztani ; s a 
nagy államférfiak modorát utánozva senkinek sem szólott terveiről, 
s mint valami nagy hadvezér ide s tova vezetgette seregeit azon tar
tományokban, mellyeket mások szereztek vissza számára. 

Az egészen császári érzelmü Vicenza s maga Pádua is, melly
nek nemesei a császár érdekében fellázadtak, felette boszantó dolog
nak tartották olly távol eRŐ s különböző elemekböl álló nemzet 1) 

fensőbbsége alatt élni, melly azonkivül a mult s jövő hadi költségek 
fejében uj alattvalóira elviselhetetlen adókat rótt, s mellynek durva 
harczias modora kirivó ellentétben állott az olaszok finom nyájassá
gávai. Padua tehát kitüzte a velenezei zászlót, melylyel az első lé
pés meg volt téve a köztársaság felelevenitésére. Miksa rendezetlen 
és fegyelmezetlen hadseregével ide siet, iszonyu pusztításokat visz 
véghez, még a kutyákat is betaníttatván az emberek elfogására és 
széttépésére, s hatszáz vicenzait, kik a Covolo di Masano nevü 
barlangba menekültek, oda fojtatott. Pádua ostromát 2) (szeptemb.) 

következtében a lakosok annyira el vagynak keseredve, hogy nincs egyéb kiván
ságuk mint magukat megboszulni és meghalni. Ezek makacsabbak és dühöset
bek Velenr:ze ellenségei iránt, mint a zsid6k valának a r6moiak irányában; és 
mindennap adja magát elö eset, hogy az általok elfogott paraszt inkább kész 
meghalni, mint sem megtaiadni, hogy Velencze hive. Tegnap e8tve is a piispök 
(a tridenti értetik, ki Miksa nevében Veronát kormányozta) elé hozatott egy, ki 
azt mondá, hogy ö velenezei érzelmü, miot ollyan akar meghalni s oem is akar 
máskbt élni, miért is a püspök felakasztatta, és sem azon igéret, hogy élete 
megkiméltetik, sem más javak nem voltak képesek öt azon véleményétöl eltéríteni. 
Mindezeket tekintetbe vévén lehetetlennek látszik, hogy ezen királyok, mig e pa· 
rasztok élnek, megtarthassák eme tartomfmyokat." llachlavelli, Legaz. a Mantova. 

l) Da Porto idézett levelei. 
") Ezen ostrom terjedelmesen le van irva a Hi8toire du bon chevallier (azaz 
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százezer német és francziából álló sereggel kezdette meg, kik mind
nyájan a zsákmányból fizettettek s még nagyobb zsákmány reménye 
által lelkesittettek ; e mellett volt kétszáz ágyuja, köztök nehány olly 
rendkivül nagy, hogy az ágyutargonczán el sem fértek ; magn a csá
szár is vitézül viselte magát az ostromban, de nem tudta, mi le
gyen az állhatatosság, s ezenkivül a német s franczia lovagok igé
nyeit kielégíteni nem birta. Egyszer La Paliese franczia tábornok
nak meghagyta, hogy embereit fegyverbe állitsa, kik a német közka
tonákkal egy részt lesznek megrohanandók, de Bayard lovag arra 
a következő észrevételt teszi : "Hogyan lehet annyi nemest lová.ról 
leszállitani, gyalog azoigálatra kötelezni, s veszélyeztetni a gyalogok
kal, kiknek egy része kovács, mas része pék vagy má.s kézmüves 
lévén, jó hirnevökre nem fektethetnek annyit, mint a jó házak szü
löttei? A császár seregében sok gróf, ur és nemes találtatik, állitsa 
ezeket sorba a franczia fegyveresekkel, s ezek örömest meg fogják 
nekik mutatni az utat, kiket azután a német közkatonák követhet
nek." De a német nemesek sem akarták magukat a gyalogság kö
zött veszélyeztetni, miért is Miksa visszavonult Veronába s hadse
regét szétbocsátotta. És jóllehet Polisella mellett tönkre tétetett a 
velenezei hajóhad ( oktober 3), melly Ferrarát ostromolta, megbün
tetendő herczegének hütlenségét , ki noha V eleneze szárnyai alatt 
növekedett fel, most mégis fellázadt ellene , s jóllehet Pitigliano 
gróf is elesett a harcz folyamában, mindamellett a köztársaság ügyei 
kedvezőbb fordulatot vettek. 

V eleneze törekvései ugyanis a többi szövetségeseknél siker
sebbek valának mint Miksánál. XII. Lajos megnyervén mindazt, 
mit számára a cambray-i egyezmény biztosított, el akarta hagyni 
Olaszországot, s nem igen szerette volna, hogy oda Ausztria fészkelje 

Ba yard) czimü franczia munkában: "Desja et&it bruist par tout Ie camp, que
l' on donneroit l' assault a. la ville sur le midy ou peu apres. Lors eussiez veu 
un e ch o se merveilleuse ; car les p t· estres estoient retenuz a poix d' or a confesse r, 
pource que chascun se vouloit mettre en bon estat; et y avoit piusieurs gens 
d'armes, qui !eur bailloient leur bourse a garder; et pour cela ne fault faire nulle 
doucte que messeigneurs les curez n'eu~sent bien voulu que ceulx, dont ilz avoi
ant l'argent en garde, feussent demouraz a l'assault. D'une chose veulx bien ad 
viser ceulx qui lysent ceste histoire; que cinq cens ans avoit qu'en camp de prince 
ne fut veu antant d'argent qu'il y en avoit Ja; et n'estoit jour qu'il ne se desro
bast trois ou quatre cens lausquenetz qui emmenoient beufz et vaches in Almaig· 
ne, clitz, bleds, soyez a filer, et autres netensilles : de sorte que audit P11douan 
fu porté dommage de deux millionés 4l'escus, qu'en meub]e,, qn'en maisons et 
palais bmslez et detruitz. 
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be magát. Katholikus Ferdinandnak nem volt többé oka az ellen
ségeskedésrel mihelyest visszakapta v elenezétől a napoly i tenger
parton elzálogosított városokat; ekként ö ellene mondott V eleneze 
ostromának, azt adván ürUgyül, hogy egyedül szárazföldi birtokainak 
elfoglalására szövetkeztek; valóban pedig örült volna, ha a háboru 
hosszura huzódik, miután Miksa ezen esetben akadályozva lett volna 
unokájának, Károlynak gyámságába avatkozni. A pápának a köz
társaság mindent visszaadott; mit Romagoában birt, csakhogy öt fel
oldozza, és II. Gyula hajlandó lévén a viszály kiegyenlítésére, az 
egyházi tilalmat csakugyan megszüntette ( 151 O február 24). 1) To
vábbá kormányozni s nem kormányoztatni akarván, visszatért előbbi 
tervéhez, melylyel ugyis csak boszuból hagyott fel, hogy t. i. Olasz
országot a barbároktól megszabadítand ja; s Miksát nem tartván 
magára nézve veszélyesnek , de a franczia királytól félvén azt 
akarta mindenekelött Olaszországból kiszorítani. VIII. Henrik 
angol királyt is fel akarta ellene ingerelni, ez azonban nem sike
rült; továbbá a meghalt d' Amboise bíbornok által hátrahagyott ti
zenegy milliónyi összeget követelte az apostoli kincstár számára; 
Francziaország igényeinek tekintetbe vétele nélkül Ferdinándnak 
investiturát ad a Két-Siciliára; ezután a schweizi hegyek, a hó és 
vitézség eme hazája felé forditotta tekintetét és Schinner Mátyas 
sioni püspökkel, kit bibornokká nevezett, hatezer zsoldos iránt szer
zödött, kik az egyházat minden ellenségei ellen megvédenék. 

Ereole d' Este, Ferrara herczege, ki tartománya jólétét jelenté
kenyen emelte s abba a tudósokat és müvészeket vendégszeretőleg 
befogadta, az általa megnyitott cervia-i sóbányák miatt V elenezével 
háborut folytatott. Fia Alfonz (1505-34) Lucretia Borgiát vette 
nőül különösen azon okból, hogy VI. Sándor a ferrarai herezegak által 

1) "Antot,io Grimani Lepanto nál meggyőzetvén, a közt{Llsaság által bi
lincsekre ítéltetett. Fia Vincenzo no:>m engedi, hogy más tegye atyjára kezét, s ö 
maga tette fel rá a lánczot s többé nem válik meg tűle. Fogságának ideje letel
vén, Antonio méltóságától megfosztva számüzetik, honnét sikerülvén megazöknie 
Romába bibornok fiához menekül. Itt is szakadatlanul szeretve h!látlan hazáját, 
minden erejéböJ azon müködött , hogy II Gyulát ama szerencsétlen szövetségtöl 
elvonja. Velencze hibáját megbánv!n vis~zaadja neki hazáját és méltóságát, R 

nyolczvanöt éves korában dogenek választja. (1621.) Hivatalba való iktatásakor 
letérdelt s s levévén doge. i fóvegét, kérte az Istent, hogy a nehéz uton vezérel
né lépteit. Egykor, midön bizonyos ünnPpély alkalmával egy rá nézve szomoru 
emlékü helyen vonulna át, megó.llapoilik s igy Rzól : lU tétettek rám a bilincsele .• 

ime most d<Jge va,qyok. Vincenw Roha Rem t.ett.e Ic n gy!szruhát." Marin Sauuto, 
1Jia1j mnnosr.ritti. 
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az egyháznak fizetett ezer arany adót százra szállitaná le. Azután a 
cambray-i szövetségbe lépett, de minthogy a franczia frigyhez ezután 
is hü maradt, II. Gyula az emlitett sóaknák miatt bele ki:itött s öt 
egyházi átok alá vetvén fejedelemségétől megfosztottnak nyilvánítja 
és az ellenségeskedést azonnal megkezdi. Ő maga is serege élére 
állott, s nem türhetve késedelmet, nyolczvan éves kora daczára, hideg
nek, golyózápornak kiteszi magát; a Mirandola ellen müködö ágyu
ütegeket maga vezényli (1511 január 20) e az általa lövetett résen 
belépve felkiált: Ferrara, Ferrara, végre is enyém leszesz. De Al
fonz kitartással küzd, s nem akarván népét terhelni, saját és neje 
ékszereit zálogositja el, s mérsékelten tartja magát a pápa ellenében, 
kit soha nem sikerült kiengesztelnie. 

II. Gyula egyszersmind a genuaiakat igyekezett fellázitani a fran
cziák ellen, kik kényszerítve lévén fegyverhez nyulni, Bolognát elfog
lalták s a pápai sereget szétverték. A franczia főpapok Toursban össze
gyülekezvén (május), Lajost felhatalmazták, hogy az egyház fejének tá
madásait fegyverrel torolja vissza, egyházi tilairnai ellen pedig az egye
temes egyházi zsinatra hivatkozzék. A harcz tehát neki tüzesedett, de 
egyházi hatalmasság ellen lévén irányozva, sokakban különösen a 
király nejében aggodalmakat költött, miért is Trivulzio tábornagy e 
kétség közepett határozottan nem müködhetett. Lajos maga enge
deimet kért az ellene táborba szálló pápától, de nem sikerülvén kien· 
ge8ztelnie, egyházi zsinatot hitt össze, hogy ez pápává választatását 
érvénytelennek és semmisnek nyilvánitsa, és egy illy feliratu érmet 
veretett : P e r d a m B a b y l o n i 8 n o m e n. 

A bázeli zsinat óta a németek folytonos panaszokkal voltak el
telve Róma s különösen a pápai követek 8 főpapok tudatlansága és 
kapzsisága, a bucsúk áruba bocsátása, az annáták s a hivatalok el
árusítása ellen, azért Miksa mint az egyház védője uj zsinatot hitt 
össze Pisába a florencziek védelme alatt, kik ki levén merülve a foly· 
tatott háboruk által, semlegesen viselték magukat, noha voltaképen 
a francziák felé hajlottak. IL Gyula ez által megaértve látván a 
Szentszék méltóságát, melly iránt annyi áhitattal viseltetett, egyházi 
tilalom alá vetette ama zsinatot, miért is csak kevés fópap jelent meg 
arra, s ezek is mind Pisában, mind pedig Milanóban, hová késöbb át
költöztek, folytonosan ki voltak téve a nép bántalmazásainak. 

Eze,n sajátságos pápa minden személyes vagy családi tekinte· 
teken s érdekeken felül állván nem tudott engedni olly ügyekben, 
mellyeket a Szantszékre nézve előnyösöknek hitt; s a velenczeiek 
által e tekintetben kielégittetvén, megbocsáthatatlan bünnek tartotta, 
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hogy mások tovább folytassák a harczot, mcllyet ö egyedül e végből 
támasztott. Most tehát a szakadás terjedésének meggátlása s Bologna 
visszaszerzése végett az ugynevezett s z e n t szövetséget hozta létre 
( oktober 5), mellyben részt vettek: Velencze, Ferdinánd király, ki 
ezáltal a spanyol Navarrát remélte megkaparithatni, továbbá Angol
ország királya, kinek ismét Guyenne visszanyerése nyomta szivét. A 
schweiziak megbántva érezvén magokat XII. Lajos azon nyilatko
zata által, hogy ö többé parasztokat nem fog zsoldozni, a milanói te
rületre törtek s Milano kapujáig minden várost sarcz alá vetettek. 
Friaul folytonosan a császári seregek által pusztíttatott j a pápa a zsinat 
miatt fellévén ingerülve a florencziek ellen oda törekedett, hogy So
derini gonfaloniere-t s a néppártot megbuktassa, mi végből követének 
Medici bíbornoknak megengedte, hogy ottan családjának a fejede
lernségbe való visszahelyezése végett fondorkodhassék. 

A szövetséges hadsereget Don Raymon de Cardona nápolyi al
király vezényelte, kinek olly nagyhirü hadvezérek mint Pier Navarro 
és Fabrizio Colonna állottak oldala mellett j a pápai hadsereg felett 
Giovanni de' Medici pápai követ parancsnokolt, s alatta Marc' Antonio 
Colonna, Giovan Vitelli, Malatesta Baglione, Rafaello de' Pazzi, első 
rangu csapatvezérek, szolgá.ltak. A francziákat Gaston de Foix, ne
mours-i herezeg vezette, ki fővezér volt, mielött katona lett volna, s kit 
a francziák hősnek, az olaszok hóhérnak tekintettek j ez huszonhárom 
éves korában három hónap alatt négy csatát nyert, s midön hölgye 
tiszteletére vivott, pánczélt soha nem viselt. 

Bologna vitézül védvén magát, Raymon-nak ez ellen intézett 
vállalata hajótörést szenvedett. A francziák innét kivonulván, Bre
sciát vették ostrom alá, melly város megunván a francziák fensöségét, 
fellázadt ellenök s vele a Rzomszéd vidékek is. A benszülöttek bámu
latos vitézséggel védték magokat (1512 február 19) s ostromközben 
maga a f é l e l e m és sz e n n y nélküli Bayard lovag is megsebesi
tetett, mit övéi megboszulandók iszonyu dül1hel rohanták meg a vá
rost, s azt bevévén, kirabolták s a lakosokat kardra hányták, el
szánt s vitéz védöit pedig árulók gyanánt kivégeztették. 

Bayard egy házba vitetett, mellynek urnöje térdre esve aján
lotta fel neki mindenét, mivel bir, csakhogy az ö és két eljegyzett 
leánya becsületét mentse meg j ö ezt megigérte a nélkül, hogy az 
ajánlatot elfogadta volna. A nö eltelve iránta hálával a legnagyobb 
figyelmet tanusitá iránta hoszszu betegsége alatt, és midön felgyó
gyulván el akart utazni, egy pénzzel tölt Jádácskával kínálta meg, 
mintegy váltságdíjul éQ hálául, hogy háza ki nem raboltatott s leányai 
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meg nem fertőztettek; illy viszor.yban állott Olaszország győzöivel 
szemben. De Bayard tudván, hogy a ládácska kétezerötszáz arn
nyat tartalmaz, előszólítja a két leánykát, kik a mellett hogy szépek 
s neveltek valának, fájdalmait s unaimát olvasás, ének és zene által 
gya.kran elüzték, megkösziini nekik szivességöket s mindegyik kö
tényébe ezer darab aranyat csusztat, a többit pedig a kirabolt városi 
apáczáknak adományozza. A hölgyek miután két karpereczczel és 
egy általok készitett erszénynyel ajándékozták volna meg a lovagot, 
sirva vettek tőle bucsut, lstentől minden jót kivánván neki. 

A francziák által Bresciában szerzett zsákmány három millió 
seudóra becsültetett 1), minek következtében meggazdagodván, sokan 
közölök hazájokba siettek, melly körülmény a győzökre nézve gyá
szos következményeket vont maga után. 

Még nagyobb szerencsétlenség érte a francziákat a Ravenna 
melletti gyilkos csatában (apr. ll) hol Gaston de Foix is elesett. A 
fövezér halála felett megrémülve bomlásnak indult a franczia hadse
reg, jóllehet tizenkétezer spanyol feküdt a csatatéren, s ezenkivül olly 
nevezetes személyiségek - mint di Pescara őrgróf, Fabrizio Colonna, 
Pier Navarro és Giovanni de' Medici pápai követ is kezeik közé ke
rültek. Midön XII. Lajosnak e győzelemhez szerencsét kivántak volna, 
azt felelé: "Illy gyözelmet ellenségeimnek kiván
jatok." 

Ezelőtt a lovagok a csatában alig voltak életveszélynek kitéve. 
Mind magok mind lovok pánczéllal lévén fedve s azonkivül gyermek
aégők óta a fegyverforgatáPban gyakorolva hasonlíthatatlanul felebb 
állottak a népböJ való közkatonáknál, kik csupán lándzsákkal támad
ták meg öket; s ha a nagyobb számnak sikerült volna is öket le
gyözui s a földre teríteni, megölni ugy sem birván, megelégedtek, ha 
fogolylyá tévén, tőlök nagy váltságdijt kaphattak. Most azonban a 
löfegyverek kezdtek divatba jőni, s jóllehet még nagyon tökéletlenek 
valának, mégis egy paraszt által kilőtt ágyu- vagy puskagolyó képes 
volt a legnagyobb hősben vagy épen a királyi herczegekben is a vért 

I) Gian Jacopo Martinengo, egyike a legbevesebb bresciai felkelökoek, egy 
jelentést hagyott bátra, mellyben ezen szavak olvashatók : "Most, kedves fiaim, 
azon engedelmességnél fogva , melylyel irányomban viseltetni tartoztok , megba
gyom tinektek, hogy soha semmiféle időben oe tegyétek, miként én most tevém, 
élteteket és vagyonotokat koczkára a fejedelmek érdekében, mert velök keveset 
nyerhettek h sokat vesztbettek, miután a fejedelmek igéretekben igen bökesüek, 
azok megtartásában igen fösvények ; s ha nem fogtok engedelmeskedni parancsa
imnak, bizonyára meg fogjátok bánni. 
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örökre meghüteni. Az olaszok használtak már ágyukat, de nagyobb 
mennyiségben s kisebb, könnyen szállitható alakban csak VIII. Ká
roly hadjárata alatt lettek ismeretesek. A fornovói csatában ez ágyu
tiízzel nyomta vissza a görög lovasokat, és az ez által okozott rémület 
mentette meg a franczia elöhadat. Az ágyuk talán soha sem használ
tattak sikeresebben mint a ravenna i csatában, melly egyike volt azon 
keveseknek, hol a hadtudomány többet tett a személyes vitézségnél; 
itt ugyanis nehány sugárágyu Bayard tanácsára czélszerüen alkal
mazva iszonyu pusztitást okozott Fabrizio di Colonna serege között, 
s ha az évkönyvirának hinni lehet, minden lövés bárminezhármat te
rített le közőlök. A marignanó-i ittközethen a schweiziak minden 
erőlködése a franczia tüzérség ellen volt irányozva, melly a gyalog
ságat védelmezte; a pávia-iban pedig I. Ferencz nagyon előre nyo
mulván, nehogy ágyui saját seregét rongálják, kénytelen volt a tüze
léssel felhagyni, minek következtében a csata ránézve felette szeren
csétlenül ütött ki. De a löfegyverek átalában kevéssé tökéletesittet
tek ezen csatákban, a hadviselö felek nagyobb figyelmet forditván az 
ostromokra, hadi cselekre s a különféle megrohanásokra mint magára 
a rendes csatára s a győzelem biztosítására. Azonkivül hogy a lő

fegyverek nagyon tökéletlenek valának, a lovagok megvetéssei vi
seltettek azok iránt, nemtelen fegyvernek s ollyannak tekintvén azo
kat, mclly a legnagyobb höst is meggyilkolja. Bayard is ily véle
mény ben volt s nem is lehetett másban, miután látta, hogy azok által 
a leghiresebb vitézek terittettek le, a nélkül, hogy valaki tudná, kinek 
fegyveréből jött a halálhozó golyt) ; azért egynek sem kegyelmezett, 
kit illy fegyverrel kezében tett foglyává. 

La Palisse, Gaston de Foix fővezér utóda, nem birt elődjének 
sem hadvezéri talentumával sem gyorsaságával, semellett serege sem 
viseltetett iránta olly nagy bizalommal, ami pedig már magában fél
győzelem. Eközben a fogoly pápai követ Milanóban kitünő tisztelet
tel fogadtatott, a katonák seregestül tódultak hozzá, tőle azon igéret 
mellett, hogy többé az egyház ellen harczolni nem fognak, feloldozást 
nyerendők. 

A laterani zsinat összehivása által a pápa meglehetősen szük 
körre azoritotta a szakadást. VIII. Henrik angol király fenyegető ál
lást foglalt el a franczia partok irányában, egy schweizi csapat pedig 
Lombardiába ütött, és Sforza Miksát, Lodovico Moro fiát, Milano her· 
ezegének kiáltották ki (junius.), kit az olasz hatalmassilgak örömest 
elismertek volna fejedelemnek, miután ekként az idegenek onnét ki
liZorittattak volna. Hogy azonban Miksa örökségét visszanycrhesse, 
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kénytelen volt azt szétdarabolni. Azonkívül ugy ania hogy a schwei
ziak iszonyu hadi sarczot követeltek, Bellinzona a három hegyi can
ton birtokában volt; továbbá Lugano, Locarno és Val-maggia felett 
a helvét szövetség uralkodott; végre a graubündcniek VeJtiint; 1\lan
tuát, Pármát és Piacenzát pedig mint Matild grófnő örökségét a pápa 
birta. Azután Sforza régi barátaít lekötelezendö s ujakat szerzendö, 
más részeket is kénytelen volt elidegeníteni örökségéből, igy Leccó-t 
Girolamo Morone-nak, Vigevanó-t a sioni bíbornok-püspöknek, Ri
voltá-t és Geradaddá-t Oldrado Lampugnanó-nak adományozta; e 

. mellett iszonyu adóval kellett terhelnie népét, hogy kielégithesse az 
idegeneket, kik felette örültek, hogy ez által a nemzeti kormányt 
gyülöletessé tehették. Eközben Miksa szintén a szent szövetséghez 
csatlakozván seregét a francziáktól visszavonta, minek következtében 
a franczia hadsereg meggyengülvén, kénytelen volt Bolognát feladni, 
s kevé~ben mult, hogy a pápa azt haragjában szét nem romboltatta. 
A genuaiak a francziák ellen fellázadván sikerült függetlenségöket 
kivivniok, mikoron Giovanni Fregosó-t doge-vé választották Gunius 
29). Estei Alfonz pedig személyesen a pápához ment, tőle bocsánatot 
kérendö. 

Florencz kötelességéhez híven csendesen tartotta magát, mind
azáltal nem sikerült kikerülnie a megtámadást. Haymon de Cardona 
ugyanis azon igéret mellett, hogy mind javait mind szabadalmait sér
tetlenül hagyja, ha Soderini-t elüzi s a Medicieket visszafogadja, se
regével ellene indult. Pénzzel, ez levén azon kor f<Svezéreinek egye
düli dicsvágyuk, megmentbette volna magát, de e helyett érvekkel 
állott elő, mintha ezeknek a fegyverek zajában lenne valami értékök; 
és Soderini, inkább kitünő hazafi mint erélyes férfiu, semmi hadké
születeket nem tett. Prato (augusztus 30), hol egy csapat katonaság 
a támadókat eleinte feltartóztatta, bevétetett s iszonyu mészárlásnak 
engedtetett át 1); késöbb (szeptemb. 2) egy maroknyi fiatalság elűzte 
Soderinit, s Giuliano Medici-t a dicsö Lorenzo harmadik fiát kiáltotta 
ki a köztársaság elnökének. A régi uralkodók elbizakodva gyözel
mökben, de különben is a hosszu számkivettetés által el lévén idege
nedve hazájoktól, kiméletlenü) használták fel a szerencse által ke
zökbe juttatott hatalmat: az elüzetésök után hozott törvényeket el
törölték, az eddigi kormánytanácsot szükkörü oligarchiával helyette-

l) Ezen vérengr-és háromszor van leirva az Archiviv Storico (1842 I. köt.) 
czimü munkában , m~llyek szerint a spanyolok embert.elensége minden klipzeletet 
felülmul. 
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siték, a polgárörséget elbocsátották, a régi siránkozókat (Piagnoni) 
minden hivatalból kizárták, a spanyolokat gazdagon fizették, s Flo
rencz maga is a szent szövetségbe lépett. 

Olaszországot tehát, mintegy egymással versenyezve, négy ide
gen nemzet pu~ztitotta, de a francziák legalább megoszták a zsák
mányt a kirablottakl(al, 1) s a nőket, a helyett hogy erőszakot tettek 
volna rajtok, elcsá.biták ; a spanyolok ellenben, egészen elvadulva a 
mórok és amerikaiak ellen folytatott gyilkos háborukban, szóra sem 
méltatták a legyőzötteket, sőt embereknek sem tekintették j a schwei
ziak és németek, telve erejök érzetével durvák és állatiasak valának, 
szerelern helyett tivornyákat, szép szavak helyett pénzt követeltek. S 
Olaszország mégis kénytelen volt ez utóbbiakat tekinteni megmentöi
nek, s meg lévén szokva szabadnak hinni magát, ha urat változtatha
tott, mindenütt felkelt a francziák ellen, és a kikkel nyilt csatában 
szembe nem szállhatott, egyenként igyekezett meggyilkolni. 

De tul az Alpeseken is sötét felhők tornyosultak Francziaor
szág felett. VIII. Henrik ugyanis Artois grófságot, Katholikus Ferdi
nánd Navarrát, a schweiziak pedig Burgundiát szállották meg. Mint
hogy azonban a szövetségesek ellenkező igényei, az által, hogy mind
egyik szövetséges tulment szövetkezésök czélján, az első győzelem 
után még élesebb ellentétbe jöttek egymással, Lajos azok között is 
számíthatott szövetséges társakra, kik most eliene harczoltak. Csak a 
pápa maradt kérlelhetetlen és egyiket büntetve a másikat jutalmazva 
a legkeresztényebb ( christianiasimus) czímet s vele Francziaországot 
VIII. Henriknek adományozta, a schweiziakat pedig, kiket-miután 
Olaszországot a barbároktól megtisztitandotta - ennek védbástyáivá 
tenni szándékozott, Lajos ellen ingerelte j mindennek azonban halála 
véget vetett (1513. febr. 21.). 

ll. Gyula l1alála. 
Még halálküzdelmében s eszméletlenül is azt ismételte: "EI a 

francziákkal Olaszországból;" és ha egyedül ezen gondolat vezérelte 
volna tetteit, Olaszországot örök hálára kötelezi maga iránt. Annyit 
mindenesetre meg kell neki adni, hogy méltó volt egy nagy állam 
élére, hogy továbbá czélzatai nemesek s minden magán érdektől men-

2) "A francziAk természetében fekszik, hogy B mAsok javai után áhítoznak, 
mellyeket azutAn B magokéval együtt elfecsérelnek. A franczia mindent elkövet, 
hogy rabolhasson, de csak azért, hogy felem~szthesse, elpazarolhassa söt hogy B 

megrablottakkal is megoszthassa. A spanyolok természete egészen ellenkező, amit 
ezek rabolnak el télled, azt soha sem látod." MachJaveiU. 
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tek valának, s hogy végre a népek szabadsága iránt mindig tisztelet
tel visel te tett. 

A pápai széken követe, Giovanni de' Medici X. Leo név alatt 
követte, ki a kincstárban háromszázezer aranyforintot (zecchino) ta
lálván, azt nem háborura de fényre és pompára akarta forditani; s 
valóban a fiatal és nemeskebili pápa azon összeg harmadát beiktatási 
ünnepélyére költötte. Mindenekelött családját akarta Florenczben erős 
lábra állitani, mivégböl a florenczi érsekséget a biborooki méltóság-, 
gal egyetemben unokatestvérének, Giuliónak adományozta. Epen 
ezen napokban olly összeesküvés fedeztetvén fel Florenczben, melly 
az uj kormányokat erélyes fellépésre készteti, a pápa mint a Medici 
ház feje, a főbbek közöl kettőt halállal büntet 1), a többieknek pedig 
s köztök Machiavellinek megkegyelmez, 

XII. Lajos készületeket tett, hogy a Lombardiában ezenvedett 
veszteségeket helyreüthesse, hol a néptől lelkesedéssel fogadtatván 
csakugyan sikerült Genuát s a milanói berczegséget visszafoglalnia. 
Az utóbbit a schweiziak tartották megszállva, kiket alighogy az Al
peseket átlépték, hóditási düh lepett meg, és azon vakmerő hiedelmet 
táplálták, hogy országuk ba Svábország egy részét, Elsass t, Tirolt és a 
milanói herczegséget bekebelezvén birtokukat a Földközi-tengerig 
terjesztendik ki, a mi őket ha nem is boldogokká legalább hatalma
sokká teendette. De hiányzott közöttök az egyetértés s azonkivül az 
idegen pénz által eszközlőtt megvesztegetések 2) és a vallási viszálko
dások erejöket nagyban csökkentették. 

Ezek minden erejöket megfeszítették, hogy Sforzát a herezeg
ségben fentarthassák; eleinte azonban kénytelenek voltak a francziák 

1) Pietro Paolo Boscoli és Agostino Cappani végperczeir81 (1512) az Ar
chivio Siorico czirnü 1- sö kötete egy megható elbeszélést tartalmaz Luca Ilelia Rob
biát61, a festész unokájától, ki rnellettök maradt utólsó pillanatukig. A többi kö
zött Boscoli azt mondá neki: "Ah, Luca, verd ki a fejemb!ll Brutust, hogy e lé
pést ~gészeo rnint krre:;ztéuy tehessam meg." A szerzete~ pedig, ki mellette volt, 
igy szólott Lucához: "Ami azt illeti, mit a mult ~jjel ériotettél, hogy t. i. emlé
keztetném 8t, miként az összeesküvések meg oem engedbetak , tudd meg, hogy 
sz. Tamás e tekintetben a következ(! megkülönböztetést teszi : A zsarnokat a né
pek vagy magok emelt~k oyaknkra, vagy a zsarnok egy véletlen pillanatban er8-
vel magához ragadta a hatalmat , és a nép akarata ellenére uralkodik ; az els8 
esetben nem szaban a zsarnok ellen összeesküdni, az utóbbiban pedig az összees
küvés érdem." Ez alkalommal sem a Machiavelli részén volt a szabadelvüség. 

=) Mr. May (Hiatoire militaire de la Buiase, IV. kötet 59 czikkely) kimu
tatja, hogy a schweiziak a külöoféle háborukban 1514 ik ~vig száz millio fraokot 
szereztek. 



elöl visszavonulni, de csakhamar nagyobb erövel térvén vissza, No
varánál (junius 6) a francziákon olly pusztítást vittek véghez, miként 
bátran ellehet mondani, hogy ez volt a legnagyobb vereség, mellyet 
valaha a franczia gyalogság szenvedett. Ennek következtében a fran
cziák azonnal kiüriték Lombardiát és Piernontot söt Genuát is elvesz
tették. A spanyolok ellenben még mindig folytatták az irtó háborut 
a velenczeiek ellen, s ezek felett Vicenzánál nagy gyiSzeimet viv· 
tak; s mintha e szerenceétlenség magában még nem lett volna elég, 
egy véletlenül támadt tüzvész által fövárosuk leggazdagabb része a 
lángok martalékává lett, a mi nekik legalább annyi kárt okozott, mint 
a mennyibe a már öt évig tartó háboru került. 

A népeknek végre meg kellett unniok a sok szenvedést 8 a ki
rályoknak a sok kínzást. Más részröl X. Leo, nem olly szenvedélyes 
mint elödje, belátta, hogy milly veszélyes lenne Olaszországra és kü
lönösen a Szentszékre nézve, ha Ausztriának sikerülne Olaszország
ban hatalomra vergödnie; 1) egyébiránt is főtörekvése oda volt irá
nyozva, hogy te~tvére Giuliano számára a Pó mellett egy világi feje
delemséget állithasson fel. Azért XII. Lajossal alkudozásba bocsát
kozolt (1514), ki ennek következtében lemondott szakadási törekvé
seiről, mellyeket. a pisai zsinat által akart érvényesittetni, kibékült 
Katholikus Ferdinánddal Navarrát átengedvén neki, a schweiziakkal 
békét kötött, 8 VIII. Henriktöl, ki apósa, a ravasz Ferdinánd által 
minden alkalommal szemtelenül megcsalatott, nöül nyeri testvérét 
Máriát. Miksa azonban, kit a pápa hasztalan igyekezett kibékíteni a 
velenczeiekkel, makacsul folytatta a költséges és pusztító s a mellett 
eredménytelen háborut. 

Ezen alkudozások közepett hirtelen elhalt XII. Lajos (1515. ja
nuár 1), kedves királya a franczia népnek2), mellyuek érdekében az 
olaszországi háboru t inditá. És valóban, ha az apró olaszországi hatal
masságokat fenállani engedi, ezek öt elnyomhatták volna; ha VI. Sán-

1) Ki az akkori politikai viszonyokkal akar megismerkedni, olvassa Ma
chiavelli és Vettore, e két vén róka, egymll.ssal vll.ltott bizalmas leveleit i kiilönö
sen az 1613-ki juliu~i és augusztusi leveleiket. 

2) P. L. Röderer l.,o1tis XII. et F1·ancoi.t l, ou Mémoi1·es pou1· servir a une 
nouvelle histoire de leur regne (Paris 1825) czimü munkájában helyes itéletet mond 
azon ir6k felett, kik e fejedelmekrl:ll érteke1.nek i és bebi~onyitani vél i, 1- ö r, 
hogy XII. Lajos olaszorsz!gi hábornit helyescm fogta fel, hogy azok helyesen 
vezettettek, és nem valinak siker néllcüliek i 2-or, hogy belsö konn!nyzata olly 
bölcs é~ nemes szándékot !i-ul el, a minö valalJa a fejedelmek agyában megfo
g&rnzhatott. 
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dorral nem szövetkczik, ez amazokkal egyesülve öt elűzbette volna; ha 
Ferdinandot segítségül nem hivja, nem hóditbatta volna meg Nápolyt, 
és legyőzetett volna a pápa által j ha Nápolyba teszi át lakását, mind 
ezt, mind Francziaországot elvesztheti. De az olaszok szószegö és 
politikátlan férfiunak s tehetség nélküli dicsvágyónak tapasztalták 
üt, kinek ezen hibáin kivül bünül rótták fel, hogy az egyházban sza
kadást hozott létre, vetélytársát, Lodovico Morot tiz éven átfogságban 
tartotta, a cambray-i szövetséget indítványozta s háboruit minden si
ker nélkül kegyetlenséggel folytatta. 

1. f<'erencz Olaszorszagban. 
Utóda I. Ferencz Rheims-ban hírnöke által Milano herczegének 

kiáltatta ki magát, s mig egyrészről békealkudozásokba ~reszkedett, 

másrészről nagy előkészületeket tett egy uj hadjáratra. Ausztriával 
és Angolországgal csakugyan sikerült békét kötnie, de a schweiziakat 
minden erőlködése daczára sem birta a maga részére édesgetni, mi
ért is a velenczeiekkel szövetkezett (junius 27) és a legjobb hadse
reggel, melly valaha az Alpeseket átlépte, Olaszországba indult (au
gusztus 15). Hadseregét tizenötezer lándzsás, a huszonkétezer ember· 
ből álló ugynevezett fe ke t e s e r e g (Landsknechte), nyolczezer 
franczia kalandor, hatezer gascogn, háromezer utász és hetvenhét da
rab nagy ágyuval ellátott tüzérség képezte. Pier Navarro, ki a várak 
aláaknázását hozta divatba, s avval kérkedett, hogy nincs vár, melly 
neki ellenállhatna, a ravennai csatában elfogatván s Katholikus Ferdi
nándnál soha sem birván kieszközölni, hogy kiváltassék, szintén fran
czia szolgálatba lépett, és ekkor a gascognokat vezényelte. E hadse
reggel Bayard, egyik ama kor legnagyobb hösei közöl, is visszatért 
Olaszországba, ki maga sohasem fövezérkedett, noha ka1ja és tanácsa 
nélkül egyetlen fontos vállalat sem döntetett el j jobban szeretett 
ugyanis ott harczolni s a veszélylyel daczolni, hol jónak látta, a nél
kül hogy ezekben állása által, mellyet elfoglalt, gátoltatnék 1). 

A t o n su r a t us t á b o r n ok, miként a sio ni bíbornok-püs
pököt nevezték, Francziaország emez esküdt ellensége, minden befo· 
lyását fehasználta, hogy a schweiziakat rábirja, miként ezek Sforzá
nak, az ö teremtményöknek és eszközüknek, a milanói herczegséget 
megtartsák. :Megerösiték tehát az alpesi utvonalakat B ugyanezt te
vék a többi szövetségesek is; de Ferencz az öreg s fáradhatatlan 
'l'rivulzio tanácsára az eddig nem használt Stura-völgyi uton tört be 
Olaszországba, s Bayard lovag olly váratlanul támadta meg az ellen-

1) Brantóme, Vie des cctpitaines. fmn~ais. 
X\'. ll 
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séget, hogy Prospero Colonnát, a legjobb olasz hadvezért, Villa
francában az asztalnál fogta el, melly alkalommal temérdek podgyász 
és ló jutott a francziák birtokába. Prospero Colonna ez 1iltal az eszé
lyességéröl közönségesen táplált jó véleményt is elveszté ; a franczia 
hadsereg ezután különbözö utakon Turinba érkezett. A milanóiak 
haboztak s tétlenségben maradtak, a szerencsétlenek ! azt hivén, hogy 
az előbbi és mostani urok között kifejlendö harczban visszanyerhe
tik függetlenségöket j Girolamo Morone, Sforza ministere, mindent 
megtett a hazafiui érzet felébresztésé1·e, és saját tevékenysége által 
igyekezett pótolni ura gyávaságát. 

Az óriások bRrcza. 
Mariguano mellett (septemb. 13-14) iszonyu harcz fejlödött ki 

a francziák és schweiziak között, mellyröl Trivulzio azt mondá, hogy 
azon tizennyolcz ütközet, mellyekben összesen résztvett, csak gyer
meki csetepaték valának az óriások eme harczához képest. Két napig 
tartott a verekedés, s a fe j e d e l m ek fék e z ö i itt megfékeztet
tek, miután tizezer schweizi maradt a csatatéren. A harcz után Fe
rencz Bayard által lovaggá kivánt ültetni, ki örömében igy kiáltott 
fel: "Oh te szerenc.sés kard, ki illy erényes és hatalmas királyt üthet
téllovaggá! Kedves kardom, téged ezentul ereklye gyanánt foglak 
örizni s egyedül a törökök, szaraczenok vagy mórok ellen hasz
nálni," 

A schweiziak, többé már nem gyözhetetlenek, azon ürügy alatt, 
hogy zsoldjuk ki nem fizettetett, eltávoztak, esküdözvén, hogy a szen
vedett vereséget megtorlandók visszajőnek, azonban a franczia ki
rálylyal csakhamar megköték az ö rök b é két ( 1516). Sforza Mik
sa herezeg a milan6i várba szorittatott, itt azonban mindig félvén 
Pier Navarro tüzaknáitól, azt nem sokára feladta (1515), magának 
harminczezer scudo nyugdijt kötvén ki j ezután Francziaországba 
vitetett, hol mint atyja, börtönben halt el (1530), Ferencz pedig be
vonult Milanóba. 

X. Leo látván, hogy a schweiziak, kikbe mint legkevésbbé ve
szélyes idegenekbe azokták a pápák helyezni reményeiket, legyőzet

tek, azt hivé, hogy el van veszve •) ; azért minden cselfogást mcllöz
ve, a királyt, ki most, ha ak81ja, egészen Olaszországot meghódíthatja, 
tévutra vezetendő egyazerüen átengedi neki Parmát és Piacenzát, 

1) A pápa ez alkalommal igy szólott a velenezei Zol'ziboz: "Domine ora
tor, majd meglátjuk , mit fog tenni a legkeresztényebb kir1l.ly , ha kegyelemért 
esdve hatalma alá. vetjlik magunkat.'' 
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nem kötvén ki egyebet, mint hogy a Medicieknek Florenezet bizto
sítsa, mellynek szabadságát épen a franczia királynak kellett volna 
megvédenie, miután az háza iránt legnagyobb ragaszkodással viselte
tett. Ferencz többé nem tarthatván a schweiziaktól eltávozott Olasz
országból, Milano kormányzójául előbb Bourbon connetable-t késöbb 
Lautrec-et nevezvén ki, kinek irigykedésa által Trivulzio elveszté a 
király kegyét, ami által hosszu pl\lyájának vége nem kevéssé lett 
megkeseritve. 

Katholikus Ferdinánd félvén, hogy a francziák Lombardiából 
könnyen a nápolyi területre üthetnek, Miksa császárnak jelentékeny 
pénzösszeget küldött, ez által öt rábirandó, hogy a franczia király el
leni háboruját folytassa; VIII. Henrik szintén fegyverhez nyult j Fran
cesco Maria Sforza, Lodovico Moro másodszülött fia pedig a milanói 
herczegséget követelte, s igy az ellenségeskedések csakhamar ujból 
megkezdettek. A harcz azonban mind a császár részéről, ki tervei
ben ugy mint azok kivitelében mindig ezerencsétlen volt, miud Lau
trec által, ki e tekintetben ura titkos rendeleteihez alkalmazkodott, 
csak lanyhán folytattatott; a velenczeieknek sikerült ugyan Veronát 
visszafoglalniok, de kimerülve a hosszu harczban oda jutottak, hogy 
még a hivatalokat is áruba kellett bocsátaniok, s a mellett azt tapasz
talniok, hogy a világkereskedelem mindinkább kisiklott kezeikblíl, s 
hogy a törökök fenyegető állást foglaltak el irányokban. 

A noyoni béke. 
Eközben Katholikus Ferdinánd meghalt (1516 január 15) ; és 

utóda ausztriai Károly sietett Francziaországgal békét kötni, nehogy 
ez nehézségeket gördítsen eléje. A béke-feltételek N oyon-ban állapi
tattak meg (augusztus 13), minek következtében egész Europa a béke 
és csend áldását élvezte. Ferencz a schweiziakkal már rendbe hozta 
ügyeit, az ö r ö k b ék é b e n meghatározván a dijt, mellyet minden 
cantonnak fizetend, hogy azokban szüksége sztrint fegyvereseket 
toborzhasson; a római udvarral concordatumot kötött, mellynek ere
jénél fogva a bourgesi pragmatica sanctio s a gallicán egyház sza
badságai eltöröltettek. Giuliano, X. Leo testvére meghalván, az urbi
nói herczegség, melly Francesco Maria Della Rovere-től fegyveres 
erővel vétetett el, a pápa unokatestvérére,. Lorenzóra ruháztatott át, 
ennek csakhamar bekövetkezett halála után pedig (1519) sz. Péter 
örökségébe olvasztatott be j Perugia szintén meghódíttatott, Gianpa
olo Baglione kivégeztetett, a többi főurak pedig, kik a valentinoisi 
herezeg bukása után ujra felülkerekedtek, vagy fegyveres erö, vagy 
csalárdság által megfékeztettek j a biborooki testület is leigáztatott, 

ll* 
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és Sauli s Petrucci, összeesküvéssel terhelt bibornokok, halálra ítél
tettek_ Miksa egyedül maradván, eleinte duzzogott s avval fenyege
tezött, hogy Milanóval azt fogja tenni, mit Bat•barossa ; de a schwei
ziak, kiket fizetni nem birt, nem akartak neki engedelmeskedni, mi
nek következtében ö Olaszországból kivonult , azok pedig Lodit, 
Sant-Angelót s az egész Adda-vidéket pusztítva és rabolva bekalan
dozták. Miksa ezután csakhamar hozzá állott a noyoni szerződéshez 
(1517 decemb. 4), s ennél fogva beleegyezett, hogy Verona a velen
czeiek birtokában maradjon, megtartván magának Rivadi Trento-t, 
Roveredo-t, s mindazt, mit Friaulban elfoglalt. Csak ekkor lehetett 
bevégzettnek tekinteni a háborut 1 mellyet a cambray-i szövetség 
támasztott; és Velencze, ki ellen az egész Europa összeesküdött, a 
béke által visszanyerte mindazt, mit egyetlen egy csatában elvesztett 
s a miért nyolcz egész évig harczolt. De ezalatt a különféle nemze
tekből, kik e tusában részt vettek, ezrek estek el, kereskedésünk 
tönkretétetett, Olaszország a törökök ') és más dicsvágyók önző czél· 
jainak lett kitéve zsákmányul, kik nem sokára még nehezebb és tar
tósabb nyomorokat valának föléje idézendök. 

ltliksa halála. 
Kevés idő mulva Miksa is bevégezte nagy tervek és sikertelen 

erőiködések között töltött életét (1519 január 12.) Pénze soha sem 
volt s mégis pazarlónak tekintetett; a csatákban hősies bátorságot ta
nusított, a tanácsházban mint képzelgő volt ismeretes. Minden áron 
emelni kivánván magát és házát, végre odáig jutott, hogy egész ko
molysággal pápává leendő választatásán törte fejét 2). 

l) A berbérek nem szüntek meg OlaszorszAgot sanyargatni : Hí17 ben ti
zennyolcz kal6zhaj6val eveztek Olaszország fel~ s kevésben mult, hogy magát 
X Leót el nem fogtAk. A következő ~v april havAban Bibiema bibornok igy ir : 
"A törökök vagy m6roh kalózhajói Ostián felül söt csaknem a Tiber torkolatánál 
fogtak el néb&ny Romába vitor!Azó hajót, azután partra szállvAn onnét férfiakat 
s nőket hurczoltak el magokkal. San Giorgio bibol'nok, ki Ostiában volt, futva 
t~rt ide vissza, ugyszintén Agen bibornok is, ki Porcigliano közelében falun 
tartózkodott." 

2) XII Lajosnak Godefroy által összegyüjtött s kiadott levelei között van 
egy, mellyben Miksa a Fuggerektöl kölcsönt eszközlend ö, az ausztriai hAz birto
kában lév8 investituralis palástot (pallium investiturale) zálogul altarja lekötni, 
et cujU/l nos, post adeptum papalum, non ampliU/l erit ut opus habeamua, III. kötet 
326 lap. Érdekesebb még lefmyAhoz Margithoz intézett s elég rosz franczia nyel
ven irt levele, melly igy hangzik : 

"Legkedvesebb és legjobban szeretett leányom. Értesültem azon to.ná.
csodról, mellyet Pegum Vilmos által küldél nekünk , sokat gondolkoztunk felette, 
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HATODIK FEJEZET. 

I. Fe r e n c z és V. Kár o l y. 

Katholikus Ferdinánd egyetlen örökösét Szép-Fülöpnek a csá
szár fiának adta nöül, de ez korán elhalván (1506) ennek fia Károly 
lett utóda. Károly nagyanyjától, burgundi Máriától Német-Alföld 
nagy részét és Franche-Comté-t, anyjától Castilia, Leon és Granada 
tartományokat, anyai nagyatyjától Aragoniát, Valenciát, Barcellona 
és Roussillon grófságokat, továbbá Navarrát, Nápolyt, Siciliát és 
Sardiniát, végre Miltsától Ausztriát, Stiriát, Karinthiát, Carnioliát, Ti
rolt és ausztriai Svábországot örökölte ; ha ezekhez hozzá adjuk még 
az észak-afrikai pártokat s fél Amerikát, ugy találjuk, hogy e fejede
lem méltán dicsekedhetett avval, miként államaiban a nap soha nem 
nyugszik le. 

Ezenkivül Miksa császár halálával a császári koronát is birni 

de semmi j6 okot nem találunk, a miért meg kellene nllsülnünk, sőt inkl\bb erll
sebben elhatkroztuk magunkban többé meztelen nilhöz nem nyulni . 

• Holnap monsignor Gurce-t R6mába a pkpkhoz küldjük, ezt rábirand6, 
hogy bennünket coadjutorknak fogadjon, aminek sikeriiitével biztosak lennénk, 
hogy halfl.la után a p6.pá.skgot elnyerjülr, pappá és azutkn szentté leszünk, amikor 
halklom utkn engemet te segitségül hivnál, ami nekem nagy örömet okozna. 

"Azonfelül egy embert az aragonisi kirklyhoz küldök, öt fólkérendö, hogy 
támogatn& bennünket szkndékunkban, a mihe ll szivesen bele fog egyezni azon 
feltétel alatt, hogy a birodalmat közös fiunknak Kkrolynak adjam kt, a mit én 
részemrlll örömest megteszek. A r6mai nép és nemeseir szövetségre léptek a 
franczikk és spanyolok ellen, huszezer harczos van közöttök és velünk tudattkk, 
hogy részünkön akarnak lenni, bennünket az én és a német birodalom javára 
pápává tenni, s hogy sem a franczikkkal sem a spanyolokkal söt a velenczeiek
kel sem akarnak alkura lépni . 

• A bíbornokoknál is müködni kezdek, két vagy háromszáz ezer darab arany 
nagy szolgalatot teszen nekünk különösen most, midön ugyis kedvezll hangulat 
uralkodik irknyunkban. Az aragonisi király meghagyta követének, hogy paran
csolja meg a spanyol bibornokoknak, miként pkpaságunkat elösegitsék. 

"A legnagyobb titoktartást ajánlom neked e tárgyban, jóllehet att61 tartok, 
hogy kevés napok mulv!i az egésl!l világ tudni fogja, mert lehetetlen titr,kban tar
tani iily fontos dolgot, mellynek kiviteléhez annyi ~mber, pénz és fé.radozfl.s szük
séges. Isten veied. 

"A te j6 atyád s jövendll pfLpa Miksa saját keze által szeptemb. 18-á.n." 
l!'elette érdekes e tekintetben: Correspondance de l' empereur .Maximüien 

et. de Marguerite d' Autriche 110. füle gouvernante dea Pays-BGII, lb 0 8-19. Le Glay. 
Párizs 1839. 
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akarta, mellynek elny eréseért VIII. Henrik és I. Ferencz versenyez
tek vele. Ez utóbbinak követei aranynyal tölt zsacskókkal járták 
be a választó fejedelmek udvarait, avval állván elö, hogy "nem lenne 
czélszerü a szabad választástól függö császári méltóságot az ausztriai 
házban megörökiteni, s hogy örült volna az, ki a vihar közeledtével 
nem a legerősebb kezekre hizná a hajó kormányát." De a választó 
fejedelmek épen tehetségei miatt határozták el Ferenczet mellözni, 
s épen azért hajlottak ausztriai Károlyhoz, hogy ez annak eddig mi 
jeiét sem adta. A német fejedelmek ugyanis megszt>kván saját aka
ratjakat követni, attól féltek, hogy Ferencz az alkotmányos bh·oda
lomban korlátlanul uralkodhatnék. Előbb azonban Fridrik szász 
választót kínálták meg társai a császári koronával, de ez jól tudván, 
mennyire sülyedt e méltóság Nagy-Károlytól fogva Miksáig, egy 
b ö l cs h e z méltóan, nem fogadta el azt, s maga helyett Károlyt 
ajánlotta, ki államai fekvésénél fogva leginkább képes lenne a biro
dabnat a törökök ellen megvédeni. 

Károly, noha a mélyebben látók azt tanácsolták neki, hogy 
elégedjék meg Spanyolországgal s e feletti kétes uralmát igyekezzék 
biztositani; Károly, ki utközben arról értesíttetett, hogy fővezére 
Cortes Mexicóban uj birodalmat sz.erzett számára, mellyet azonban 
soha sem fogna látni, a német birodalom után is áhítozott, s végre, 
miután annyit költött 1) s fáradozott mint vetélytársa, czélt ért. Mind
azáltal bizonyos föltételeket szabtak eléje, mellyek a jövő császár
választásoknál is sinórmértékül azoigálnának (1519 junius 28). Ezek 
erejénél fogva kötel(lzve volt a kereszténységet, a békét, az arany 
hullát, s mindegyik állam szabadságait védeni, hivatalokra idegene
ket nem alkalmazni, idegen katonaságot a birodalomba be nem vinni 
s hivatalos nyelvül a latint vagy németet használni ; a kereskedői 
testületeket, mellyek pénzökkel mindent felforgattnk, egészen meg
szüntetni, s Németországban legtöbbet tartózkodni 2), Károly mindent 
megigér, hisz olly kevésbe kerül az, és avval az uj kor kezdetére áll. 

1) Augsburgbw1 a Fugger bankárok hátrahagyott irományai köziSI ma is 
mutogatnak egy papirdarabot, mellyen azon összegek vagynak feljegyezve, mely
lyekért Károly a választó fejedelmek szavazatait megvásárolta. Az ezen alka
lommal kifejlődött vitAkra vonatkozólag lásd e könyv végén a ,Felvilágositó jegy
zelek' -et B) alatt. 

2) A válautó fejedelmek által V. Károly elé azolwtt feltttelek : 
Mindenekelött ö ~'elsége tartozik a keresztény religi6t, a pápát s a római 

egyházat mindig védelmezni, az egyház védője czimmel élni, és ebből Av.flrmazó 
kötelezettségét folytonosan teljesit eni. 



167 

Milly boszuságot érezhetett Ferencz, a marignan6i hös, az eu
ropai hirü férfiu, látván, hogy épen korai dicsősége akadályozta a 
császári korona elnyerésében, s hogy egy senki által sem félt közép-

Az igazságot windenkinek egyiránt kiszolgáltatni. 
A Mkét állandóan fentartani. 
Nemcsak megerllsiteni a birodalom törvényeit s különösen nz arany bullh

ban foglaltakat, de ezenkivül azokat a szükséghez képest a választó fejedelmek 
tanác8hnak figyelembe vételével böviteni. 

A birodalmi gyülést a birodalom határain belül tartani. 
A birodalmi fejedelmek s rendek jogait, kiváltságait és mélt6Rágait sem lll

törölni sem megcsonkitani nem fogja. 
Valahányszor a választ6k szükségesnek látják összegyiilni és Németország 

ügyei felett tanácskozni, azt szabadon tehessék, a nélkül hogy ö felHége ebben 
öket gátolhatná, vagy e miatt rájok neheztelne. 

El fogja törölni mindazon szövetségeket és frigyeket, mellyek a nép és ne
messég által a fejedelmek ellen köttettek, ugyszintén törvények és nyilt paran
csok által akadályozandja, hogy illyeamik jövi:Sre létre jöhessenek. 

A hét vá.laszt6 beleegyezése nélkül semmiféle idegennel nem fog a biroda
lom ügyei felett egyezkedni vagy ezerzi:Sdni. 

A birodalom javait sem elzálogositani, sem eladni, sem bármilly más m6-
don kárositani vagy megcsonkitani nem fogja, azokat pedig, mellyek a biroda
lomb61 más nemzetek által elfoglaltattak vagy másként elidegenittettek, mihelyt 
az lehetséges, visszaszerzendi, a nélkül azonban, hogy ez által mások kiváltságait 
és jogait igaztalanul megHértené. 

Ha ö felsége maga vagy valaki rokonai közi:Sl vagy udvaráb61 a birodalom 
valameily j6szágát igaztalanul magánál tartaná, tartozzék azt visszaadni, ha ezt 
a hét vála,;zt6 elrendeli. 

Tartsa fen a békét és barátságot a szomszéd népekkel és fejedelmekkel, 
ugy:;zintén a többi keresztény királyokk&.!. 

A birodalom ügyében háborut ne indithasson nz összes rendek s különösen 
a hét választ6 beleegyezése nélkül. 

Idegen katonaságot a birodalomba ne hozzon, kivévén ha azt a németek 
magok kívánnák, vagy pedig ha I:S felsége vagy a birodalom lenne megtámadva 
é, háborgatva, a mikor védelmére minden eszközt felhasználhat. 

A birodalom ügyeiben soha ne hivjon össze gyülést, sem pedig uj adókat 
vagy fizetéseket ne vessen ld a választ6lt beleegyezése nélkül. 

kivül. 
Soha ne tartson gyülést vagy dietát a birodalom ügyeiben ennek határain 

A közhivatalok nemeteknek és ne idegeneknek adassanak. 
Hivatalos nyelvül a latint vagy németet használja. 
Sem valamellyik fejedelmet, sem a birodalom rendjeit ennek határain kivill 

törvény elé ne idézze. 
Az eli:Sbbi pápákkal kötött concordatumokra vonatkoz6lag eszközölje ki il 

felsége, hogy a jelenlegi pápa és utódai által nemcsak a szerzödések de a bim
dalom kiváltságai és szabadságai is tiszteletben tartassanak. 

A választókkal gyakran tanácakozzék. 
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8zerü8ég 8 egy olly ismeretlen ifju tétetett eléje, kit miniszterei ve
zettek, 8 ki mallett a cselszövényen kivül mi Mm hArczolt. Ebből 

azután a két fejedelem között állandó vetélkedés származott, melly 
annál elkeseredettebb volt, minthogy a megsértett önérzet s nem az 
érdek képezte alapját: a legnevezetesebb vetélkedés az uj-kor tör
ténelmében t), melly késöbb a Luther által hirdetett vallási reform 
még bonyolodottabbá tétetvén, e két nagy államra s e két nagy férfiu 
felé vonta a világ figyelmét, melly az elöbbi századokban annyi ki
sebb között oszlott meg. 

A kere~kedökoek Németországra károsan hat6 hérleteik vonattassanak 
vissza. 

Sem egyenes parancs, sem ajánló levél által nem fogja leszállitani azon 
ad6kat, mellyelt a Rajnamellékeo a választó fejedelmeket illetik. 

Ha a cskszár Németország valamellyik fejedelmével vagy államával vi· 
szályba keverednék, ügyök a törvényszélt által döntessék el, a nélkül hogy ö fel
sége háborut indithatna ellenök, v11gy mils eröszakot. követbetne el irányokban, 
miellltt az Ugybeo itélet bozatnék. 

Sem magán sem közhivatalban levö személyt nem fog számkivetésbe kül
neni, mielőtt az kihallgatta tn ék 9 ügye törvényszerüleg eldöntetnék. 

Az üresedésben lévö birodalmi javadalmak semmiféle magán személyra ne 
rnbbtassanak, hanem a közvagyon szaporitás/na fordittassanak. 

Ha a császár valamelly tartományt az államok segitségével szerezne, az 
kebeleztessék be a birodalomba. 

Ha olly dolgok, mellyek egykor a birodalom közbírtokához tartoztak, mind
járt IS felsége egyedüli közbenjárása éR költsége által szareztetnének is vissza, 
azok visszaadandók a birodalomnak. 

Meg fogja erősiteni mindazon intézkedéseket, mellyeket a palotagróf és a 
szá.~z herezeg a birodalom érclekében azon idö alatt tettek, mig a császári méltó
ság üresedés ben állt. 

Sem nyiltan sem titokban mit sem fog tenni, hogy a császári méltóságot 
családjábim megörökithesse, sőt inkább egészen szabadon és érintetlenül hagyja 
a hét vf\lasztó hatalmát, hogy azok akként választhassanak, miként azt IV. Ká
roly törvénye és az egyházi jog rendeli, melly III. Incze pápa egyik decretálisá
ban is benfoglaltatik, hol az állittatik, hogy Németország fejedelmei teljeM sza
badsággal és hatalommal birnak császárt választani, s hogy a császkri mélttiság 
nem örökösödés de választás utján nyerhető el. 

Ö felsége, mihelyt lehetséges, Ném:etországba fog jőni, magát megkoronáz
tatandó. 

1) Dieu fot naiatre cea deux granels princea ennemia jurez et enttieua: de la 
g1·andeur l' un de l' autre, ce q·u.i a cousté la vie a deux cent mü peraunn&, et út 
ruyne d'un millicm de tamillea; et enfin ny l'un ny l' autre n' en ont rapparté qu'un 
1·epentir d'eatre cause de tant de miaerea. Que ai Dieu fJU8t voulu que cea deux 
monarques se tussent entendus, la terre eust tremblé 1ous eux etc. llontluc. 

Lásd szintén : Essai sur les negociaticna diplomatiques entre la France et 
l' Aubiche clurant lea .10 premib-u annéea du XVI. ~iecle, par M. Le-Glay. 
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Europának eme két fiatal kényurai közöl az egyik harczias szd
lame állal tünt ki, a másik inkább a politika és cselszövés felé haj
lott. Ferencz egyszerüen neveltetvén, elődje dicsteljes cziménél 
többre becsülte a nemesek királya s a l e g e ls ö fr a n c z i a n e
m es czimet, és valóban nagy mártékben birta a franczia nemesek 
erényeit és hibáit. Ő tehát ugy tünt fel mint egy középkori hös, 
Károly pedig mint modern fejedelem j az a pompát és fényt egészen 
az elpuhulásig, ez a valóságot és sikert szerette ; Ferencz szigoru 
becsületességet negélyezett, Károly beérte családja egyszerü törvé
nyes érzületével ; e tekintetben azonban, ha a szükség ugy hozta ma
gával, egyik sem volt tulságosan gyöngéd lellkiisméretü. Károly 
sohasem nyugodott, Ferencz gyakran; amaz folytonos utazások által 
akarta szétszórt országait azorosabban egymáshoz kapcsolni, azonki
vül meg tudta nyerni hadvezéreit, a nélkUl hogy öket magán ural
kodni hagyta volna j a nőknek mi befolyást sem engedett, annyira 
hogy soha nem ismerték törvénytelen gyermekei anyját : Ferencz 
pompára és szerelmi kalandokra költötte pénzét, badserege vezérle
tét érdemetlen egyénekre ruházta, s nöi ármányok és udvari cselezö
vényak által eltaszítá magától Bourbon connetable-t, Doria tenger· 
nagyot s az oraniai herczeget, kik szemesebb ellensége zászlója alá 
szegödtek át. 

Károly legnagyobb győzelmeit fővezéreinek köszönheté, de a 
politikát mindig maga vezette, s cselszövények, ígéretek, kijátszások 
és megvesztegetések dolgában sokkal erősebb volt a katona-király
nál. Már fiatal korában mély belátást és gyors találékonyságot sajá
titván el, a Jegyügyesebb államférfiakkal környezé magát, de soha 
egyikre sem bizta egészen magát j kérlelhetetlen s körültekintő lévén 
gyermekségétől fogva, mindig saját érdekeit tekintette irányadókul; 
s ba szükség volt, tudott várni, hi ven e jelszavához: Még n em 
(N o n d um). Az Amerikában könn.}:Ü szerrel véghezvitt hódítások 
annyira elbizakodottá tették, hogy dicsvágyában az egész világot 
birni ohajtaná, a melly eszmét nem kevéssé táplálták benne az in
kább szerencséseknek mint megérdemletteknek nevezhető győzelmek, 
mellyek egészen elvakiták kortársait, alattvalóit pedig olly önkívületi 
állapotba helyezték, hol a katona vak engedelmessége hösiességnek 
és bármelly ut tisztességesnek tekintetett, ha az az uralkodó hasznát 
és dicsőségét eredményezte 1). 

l) Me\lílzvén a bizeigil Giovió-t és a rágalmazó Sleidan-t s más régibb 
történetírókat, ideértve Robertson-t is, ki még sokkal tökéletlenebb, mióta annyi 
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Károly Eurüpának legnagyobb fejedelme volt leginkább azért, 
mert helyzete érintkezésbe hozta valamennyi országgal, s mindezt 
okosan fel tudta használni saját czéljára; s igy méltán megfordulha
tott agyábnn az egyetemes monarchia eszméje, melly alatt ö azonban 
nem közvetlen de csupán fensöségi uralmat akart értetni. És való
ban, ha az osztrák ház nem lett volna két ágra oszolva, Europa sza
badsága oda van. De épen országainak nagy kiterjedése szolgált 
hátrányára Károlynak. A mellett hogy olly különböző természetü 
és egymástól távoleső országokban uralkodott, egyikben sem birt 
korlátlan hatalommal ; Spanyolország elég erős volt tulságos befolyá
sának ellenállani, a többiek pedig pénzzel felette 11züken látták el. 
lt'erencz országa ellenben egy kerekded egészet képezett, a főurak 
itten sokkal hajlékonyabbak valának, a hatalom ugyszólván a feje
delem kezében összepontosult, s a pénzügygyal szabadabhan rendel
kezett 1) i a zsoldosok benszülött gyalogsággal helyettesitettek, melly 
vitézség tekintetében mit sem engedett a spanyoloknak i XI. Lajos 
az ország nagyjait megalázta; XII. Lajos és d' Amboise hibomok 
czélszerühh kormányzási módokat léptettek életbe, mellyek segélyé
vel az alattvalók kisebb megterheltetésével is tudtak pénzt előterem
teni, amit azonban Ferencz nem tudott folytatni. 

SpanyOlország. 
V. Károly hatalmának alapját Spanyolország képezte. Ez a 

hosszu harczhól, mellyben ujjá született, mint katholikus nemzet lé
pett ki, mellynek egyébiránt inkább loyalis érzülete mint királya 
iránti hódolata volt fő jellemvonása. Károly uralma alá jutván, ve
szélyeztetve látta nemzetiségét, s attól tartott, hogy ez alkirály által 
fogja magát helyettesittetni, s német tartományaiban nagy erő állván 
rendelkezésére, meg fogja semmisiteni szabadságát , mellyet annál 
féltékenyebben őrzött, minél nagyobb fáradsággal jutott ahhoz. Mi-

nj adat jött napf~nyre, Veshe tudor irta le V. Károly ~let~t meglehet6s fekete 
szinekkel, de kedvez6bb világitásban tünik fel a késl:lbbi mnnká.kban, mellyek kö
zött nagy figyelmet ~rdemel : (JQrTespondenz des Kai.8er11 Karl V, au.a den K. Ar
chiv und der Bibliotheque de Buurgogne zu Bruaselle mittgetlieilt von Dr. Carl. 
Lanz. Lipcse 1844. 

1) XI. Lajos azt szokta volt monda.ni, hogy orszA.ga hasonl6 egy virágzú 
r~thez, mellyet annyiszor kaszál le, a hányszor kedve tartja. Miksa csA.szár Franczia
ország királyát egy juhászhoz hasonlitá, kinek aranygyapjas juhai vagynak s azokat 
annyiszor nyirja a hinyszor akarja. Ferencz kirA.ly V. Károly által k~rdeztet.vén, 

mit jövedelmezne országa, minden habozás n~lkül azt felelte: "Amennyit akarok." 
Giovanni Corrarnek a velenezei köztársasághoz intbett jelentése, a Rel. des am· 
ba.tBadtm7'8. (Plrizs 1838.) czimfi munkában II. 144. 



171 

dön Károly Spanyolországot átvette, Ximenes bíbornok, egyike a 
legnagyobb férfiaknak, vitte a kormányzást, ki szokásos erélyessé
gével féken tudta tartani a lázongó nemességet. Ez egész határo
zottsággal azokván eljárni mindabban, mit üdvösnek tartott, azt ki
vánta a királytól, hogy mind a pénzügy- mind a hadügyben, ugyszin
tén a tísztviselők, kormányhivatalnokok, az államtanácil tagjai s a 
törvényszéki személyzet megválasztásában teljhatalommal ruházza 
fel, a mit csakugyan meg is nyert; de Károly a spanyolok kincse 
után áhítozó idegenektől lévén kömyezve, mindig csak pénzt kért 
töle, s ekként Ximenes kényszerítve volt a castiliaiakat mindinkább 
terhelni, minek következtében ezek között komoly nyugtalanság tört 
ki. Ximenes ekkor levélben tudósitá a történtekről Károlyt, és sür
getőleg kérte, hogy a kedélyeket lecsendesitendö személyesen jőne 
Spanyolországba, amire legalkalmasabb eszköz lenne, hogy a hivata
lok idegenekre ne ruháztassanak. Károly ezért megneheztelvén, 
alighogy megérkezett flamandjaival (1517), félretéve mindén politi
kát és hálát, bíbornok miniszterét, ki neki Spanyolországot megtar
totta, megyéjébe küldötte, hol az alig néhány órai tartózkodása után 
szent és csodatevöi hirben meghalálozott. 

Károly ezt tanítójával utrechti Hadriánnal helyettesítette, ki 
azonkivül hogy idegen, a kormányzásban is járatlan volt. Ezen tet
tével, ugyszintén az által, hogy eastilisi és aragoniai király czímet 
még anyja életében fölvette, megsértette a nemzet kiváltságait, s a 
castiliai, aragoniai és cataloniai cortes által csak nagynehezen ismer
tetett el illyennek, s ezek, bármennyi kifogásokat is tett a király, 
nem akarták a hűségi esküt letenni, mig meg nem igérte, hogy az 
alkotmányra megesküszik. Azért a következő esküforma olvastatott 
fel elötte: 

11 Fönséged mint Castilia, Leon és Granada királya, anyjával, 
a mi fönséges és hatalmas királynlinkkel Johannával együtt Isten 
előtt és a szent evangeliomra, mellyre jobb kezét teszi, ~skü11zik, s a 
jelenleg összegyült cortesben küldötteik által képviselt városoknak 
és falvaknak s minden tartománynak, v:\rosnak és községnek, mely
lyek ezen királyságokat képviselik, épen ugy mintha itten mindegyik 
külön-külön meg lenne nevezve, királyi becsületére és szavára fo
gadja, hogy a korona királyi örökségét épségben fogja tartani és 
védeni, és semmi szin alatt sem idegeniti el a városokat és közsé
geket, sem azok területét és törvény hatóságát, sem a városok jogait 
és jövedelmeit, sem egyebet, a mi azok tulajdonához tartozik, és egy
általában semmit, ami a korona t"rtozandóságait, vagy a királyi ka-
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marai jószág részeit most képezi vagy jövöben képezni fogja. Ha pedig 
fönséged azokat elidegenitené, ezen elidegenítés semmisnek s nem tör
téntnek fog tekintetni, és az egyén, kinek azon javak teherrel vagy a 
nélkül adományoztattak, ezáltal mi tulajdonjogot sem szerzend azok
hoz. Esküszik továbbá és igéri fönséged, hogy fön fogja tartani ezen 
országok törvényeit és jogai~ s főképen a valladolid-i törvényt, melly 
mindazt elészabja és elrendeli, ami ezen esküvési cselekvény körl\! 
szükséges. Azonkivül meg fogja erősiteni egyenként és különösen 
a városok, községek, tartományok szabadságát, kiváltságait, törvé
nyes jogait s a koronai uradalmak épségben tartására vonatkozó 
szabads,ág-leveleit, , ugy a mint ezek az emlitett kiváltságokban ben
foglaltatnak . . . Es fönséged mindezekre esküszik és fogadja, hogy 
azokon mit sem fog változtatni, sem azokat eltörölni vagy kisebbíteni, 
sem személyesen, sem királyi parancsa által, semmiféle alakban, sem 
most, sem bármelly időben, semrninemü okból vagy indokból ... 
Ugy segélje Isten és a ezent evangeliumok." 

Károly letette az esküt, s miután az eddig azokatlan "fe ls é g" 
(majestas) czímet felvette s az országot elkedvetlenítette volna, Né
metországba utazott, hol ezalatt császárrá választatott, s a hol magát 
ünnepélyesen megkoronáztatta 1). 

Padilla. 
Elutazása után azonnal kitört az elégületlenség (1520). A va

lenciai nép, elkeseritve a nemesség visszaélései által, fellázadt; és Ká
roly örülvén azok megaláztatásán, kik elég vakmerők voltak kiadá
sait határok közé szoritani, nemcsak hogy nem akarta öket segíteni, 
sőt inkább felhatalmazta a népet, hogy fegyverben maradjon .. Ez 
ekként felbátoritva a "H e r ma n d a d" féle társulatot alakítá, melly 
a nagyok elnyomására esküdött össze. Juan de Padilla, köztiszteletben 
álló fiatal nemes, állott ennek élére, ki a képtelen kormányzó meg
buktatását s a népszabadságnak a községek emelése általi szilárditá
sát tüzte ki czéljául. A nép támogatta, s A vilá-ban megalakult a 
szent Junta, melly Hadriánnak megparancsolta, hogy köszönjön le, 
és a királynét kezei közé keritvén, ennek nevében vitte a kormány
zást. Károly követeiket vonakadván elfogadni, ezek fegyvert ragad
tak. Anton Osorio .de Acunha, a zamora-i hetvenéves püspök, pap
jai élén harczol 2) ; Maria Pacheco, Padilla neje, férje s a szabadság 

1) Baldasesre Castigli9ne 1626-ki november 2-r61 kelt, s Bibiana bíbornok
hoz intézett levelében leírja e koronáztatá.st. 

2
) Antooio de Guerava Arany Levelei-ben beszéli, hogy Acunha püspököt 
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iránti szerelmetöl lelkesítve, ajtatos körmenetben vezeti a nőket a 
toledói templomba, bocsánatot esdvén a szentektöl, hogy a haza vé
delmére oltáraikat megrabolni kényszeritvék. A Hermandad két évig 
tartá fen magát a nemesek fegyelmezett serege ellenében, mig végre 
Villalarnál sikerült Padillát elfogniok. Halálos sebe fájdalmai között 
s kivégeztetése előtt (1522) néhány perezezel igy ir nejének: "Asszo
nyom, ha az ön gyötrelmei fájdalmasabban nem érintenének mint ha" 
)álom, szerenesésnek tartanám magamat i miután ez elkerülhetetlen 
levén, Istennek különös kegyelméből ollyan leszen, hogy ha sokan 
fájdalmasan fogják is érezni, nem lesz haszonnélküli. Szeretném, ha 
időm lenne, hogy önnek néhány tanácsot adhatnék, de többet nem en
gednek már számomra, egyébiránt ma.gam sem óhajtom hátrább tolni 
a perczet, mellyben, mint reménylem, az üdvösség koronáját eJnye
rendem. Ön, asszonyom, saját szerencsétleneége s ne halálom felett 
sírjon, mellyet, az igazak halála lévén az, senkinek sem kellene fáj
lalnia. Lelkemet, miután egyebem nem marad, önnek kezeibe adom, 
fogadja azt ugy mint azon tárgyat, melly önt legjobban szerette. Nem 
akarok hosszabb lenni, mert a hóhér vár rám, e könnyen azt hibetnék, 
hogy soraimmal együtt életemet akarom meghoeszabbitani. Hü Sos
sá-ro mint szemtanu és titkos végakaratom bizományos& meg fogja 
önnek mondani, a mit én nem mondhattam i és igy bezárom e levelet, 
hogy a halálos csapást várjam, melly önnek olly fájdalmat, nekem 
pedig nyugalmat hoza n d." 

Toledo városához pedig a következö bucsuszavakat intézte:' 
"Hozzád, Spanyolország koronájához és az egész vílág fényéhez, ki 
szabad valál egészen a régi góthoktól kezdve i hozzád, ki idegen és 
saját véreden vásárlád meg a szabadságot magad és a szomszéd vá
rosok számára; én, törvényes fiad, hozzád fordulok most és tudatom 
veled, hogy a testemből kifolyó vér által mult győzelmeid meg fog
nak frisittetni. Ha a sors nem engedé meg, hogy tetteim nevezetes 
hős tetteid közé soroztassanak, szerenceétlen sorsom az oka, s nem 
az én jó akaratom i fogadd el ezt mint anyám, miután Isten nem en
gedte meg nekem, hogy mást veszítsek el éretted mint .azt, amit kocz
kára tettem. Többre becsülöm emlékedet mint éltemet ; fontold meg 

több izben látta ,,kelevézzel válláu, de sohasem breviariummal kezében, vagy sto
li.val nyakában." Ezután hozzá füzi: .saját szemeimmel láttam egy papot, ki lll
fegyverével tizenegyet teritett le a mieink közöl; és ami legszebb volt, azalatt 
mig czélozott, miudegyiket megáldá fegyverével s cs~~ok azután kiUdte a miÍ,s 
világra.• 
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azért, hogy illyenek a szet·encse változásai, melly soha sem állandó. 
Örömmel látom, hogy én, fiaid legkisebbike, halok meg érted, s hogy 
kebeledben sokan születtek, kik megboszulhatják halálomat. Sok 
nyelv fogja neked halálomat elbeszélni, mellyet én még nem ismerek, 
jóllehet hozzá olly közel állok j és végem bizonyságot fog tenni szán
dékomróL Lelkemet neked mint a kereszténység védőjének ajánlom; 
testernről mit sem szólok, miután az már nem enyém." 

Özvegye férje zászlóját kezébe véve hiSsiesen védte Toledót, 
késöbb az ostromot megunt lakosoktól elüzetvén, a fellegvárba vette 
magát, honnét sikerült Portugaliába menekülnie. V. Károly, miután a 
felkelök közől vagy huszat kivégeztetett, bünbocsánatot hirdetett, és a 
meghiusult felkelést hasznára fordítva korlátlan hatalomrnal kezdett 
uralkodni, a cortesnek csak nevét hagyván meg. 

E kezdet jó reményekkel tölté el a franczia királyt V. Károly
lyal való vetélkedését illetőleg. Ök három ponton érintkeztek j s jól
lehet nevelöik,Chiévres és Boisay urak, Noyonban békeszerződést kö
töttek, mellynek erejénél fogva Nápoly Spanyolország birtokában 
maradna, a többi függö kérdések pedig Károly és Ferencz egyik leá
nya között kötendő házasság reményében hallgatással mellőztetné

nek, mégis sok ellenséges elem állott a két fejedelem között. Feren
czet ugyanis rnellöztetésén kivül felette bántotta még azon körülmény 
is, hogy mint milanói herczeg, versenytársa, a császár illurasága alá 
volt vetve, ki csakugyan nem sokáig késett ama herczegséghez mint 
megürült hübérhez ugyszintén Burgundiához igényeket támasztani. 
A navarrai királynak mindeddig sem adatott meg a noyoni békeszcr· 
zödésben megigért kárpótlás. A pápai constitutiók ezerint Nápoly és 
Sicilia nem volt egyesíthető a birodalommal, a miért is Ferencz azo
kat a maga részére követelte. 

Ez X. Leo pápával közös érdekök parancsolta barátságra lép
vén, Macleleine de Latour d' Auvergne herczegnőt II. Lorenzo Medici 
urbinoi herezeg fiának adta nöül ; minthogy azonban Parma és Pia
cenza visszaadását mindig halasztgatta, a pápa ismét ellene fordult. 
X. Leo a lefolyt háboruk által kimerült államok közé helyezve, to
vábbá VI. Sándor, Il. Gyula és saját hóditasai által mindinkább nö
vekedve, a 6orenczi köztársasággal rendelkezve s az egész keresz
tény világból befolyt adományok által gazdaggá téve 1 könnyen fen
tarthatta volna az egyensulyt a két versenytárs között, s megállapit
hatta volna Olaszország függetlenségét, de minden magasabb eszmét 
nélkülözö dicsvágyában méginkább veszélyeztette azt azáltal, hogy a 
háborut szitotta s érdeke ellen V. Karolylyal s~övetkezett (1521 má· 



175 -

jus 8), minek következtében a pápa beleegyezett, hogy Nápoly a 
birodalommal egyesitethessék; továbbá együttesen elhatározták, hogy 
Francesco Maria Sforza a milanói herczegséghe visszahelyeztessék. 

V. Károly és l. Ferencz közti el!!lc\ háboru. 
Ferencz a Hermandad.féle spanyol felkelést hasznára akarván 

forditani Navarrába tört, Henri d' Albret navarrai királyt trónjára 
visszahelyezendö, mellyet két hét alatt el is foglalt, de ugyanannyi 
idő alatt ismét elveszitett. Más részről Robert de la Mark, Bouillon 
ura, Károly által jogaihan megsértetvén, elpártolt tőle s Francziaor
szággal szövetkezett és Luxemburgot pusztította. A császáriak pedig 
Francziaország ellen indultak, melly e hírre azonnal fegyvert raga
dott. Champagne határait, hol az ellenség betörendö volt, Bayard 
védte csekély seregével harminczöt ezer fegyveres ellenéhen , azt 
mondván: "Nincs gyenge hely, ha bátor férfiak védik azt;" s való
han nemcsak hogy megmenté hazáját az idegenek betörésétöl, de 
még Német-Alföld némelly részeit is elfoglalta, mig a pyraenei olda
lon Bonnivet tengernagy Fontarahiát keritette birtokába. 

Az olaszok ·általában idegenkedtek Kl\rolytól, ugyis mint csá· 
szártól azaz a régi igények örököseitől ; ugyis mint némettől vagyis 
azon ország urától, honnét a pápai hatalmat megsemmisítéssei fenye
gető eretnekség vette eredetét; ugyis mint flamandtól azaz azon 
nép egyik tagjától, melly kereskedelmünk versenytársává lett ; ugyis 
mint spanyoltól vagyis amaz uj világ uralkodójától, melly a tengeri 
uralmat kezeink közöl kiragadta. Azért Ferencz itt szivesen láttatott, 
ki Prospero Colonna, a pápa és császár fóvezére ellenében kedvese 
Chateaubríánd urhölgy fitestvérét, a bátor, önzetlen és tiszta életü de 
gőgös és minden tanácsot megvető Odet de Lautrec-et bizta meg had
serege vezetésével. A milanóiak egészen el voltak keseredve a fran· 
cziák ellen ; ezek ugyanis ugy bántak velök mint meghódított tarto
mány lakosaival ; minden pénzökből kifosztották, sőt a vagyonosab
bakat, hogy javaikat bitorolhassák, számüzték: Girolamo Morone, 
lánglelkü hazafi, fáradhatatlan, c!!elszövö, hazug, szóval, a legalkalma
sabb bujtogató folytonosan táplálta Francesco Maria Sforza remé· 
nyeit, szitotta a belső elégedetlenséget és a szomszédok féltékenysé
gét, annyira, hogy a nép mindenütt felkelt a francziák ellen. Lautrec, 
miután a táborban lévi:\ schweiziak az ellenség hadseregében szolgáló 
testvéreik ellen harczolni vonakodtak, kénytelen volt a velenezei te
rületre huzódni, minek következtében Colonna bevonult Milanóba 
(novemb. 19), hol a szabadítók tiz napig iszonyu sarczolást vittek 
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véghez. Ez volt ugyanis leginkább óhajtott jutalma s gyakran egye
düli zsoldja a harczosoknak. 

Ferencz (1522) a háboru folytatására pénzt szerzendő, huszon
kilencz uj hivatalt alkotott és bocsátott áruba, söt a XI. Lajos által 
sz. Márton sirjához ajándékozott ezüst rácsazatot is a pénzverdébe 
küldötte, s ezenkivül Párizs városa által 120;0 kamatra kétszázezer 
livre-t kölcsönöztetett magának, s az ekként összeszerzett négyszáz
eze!' tallért Olaszországba küldötte. De anyja savoyai Lujza Chateau
briand urhölgy iránti irigységből nem akarta, hogy Lautrec pénzse
gélyt kapjon, s módot talált, hogy az emlitett összeg Olaszország he
lyett az ö ládájába vándoroljon, s igy Lautrec pénz nélkül maradt; 
midön pedig a fellázadt schweiziak fizetésöket vagy elbocsáttatásukat 
vagy pedig csatába leendő vezettetésöket kérték, kénytelen volt Bi
cocca mellett Monza és Milano között az ellenséggel megütközni 
(april 29), hol Colonna által meggyőzetvén Lombarcliát kiüríté. 

Most tehát Francesco Sforza a herczegség birtokába jutott, a
zonban a legnyomorultabb helyzetbe hozatott pénzszomjas hadserege 
s mindazok hatalmaskodása által, kik elég erősöknek érezték magu
kat arra, hogy ne engedelmeskedjenek. Velencze Ausztriával békét 
kötött, Gen ua bevétetett és iszonyuan ki pusztíttatott; de X. Leo várat
lanul bekövetkezett halálával (1521 deczemb. l) Medici pápai követ 
és Schinner bíbornok, kik a káromlók- és tolvajokból álló csőcselék 
sereg előtt ezüst keresztjöket hordoztatták, azonnal elpártoltak Ká
rolytól, mihelyest ez a zsoldosok fizetésére szükségelt pénzsegélyt 
tőlök megvonta, minden pénzét a belgiumi, castiliai és valenciai moz
galmak lecsendesítésére kellvén fordítania. A császáriak hadi szeren
cséje tehát itt megszakad, de utrechti Hadrián, a császár egykori ta
nitója és spanyolországi kormányzója, az olasz érdekek iránt egészen 
idegen, a politika cselszövényeiben járatlan s békeszeretö bíbornok 
választatván pápává, azt az urbinói és ferrarai herezegak feloldozása 
és visszahelyezése nem különben egy Francziaország megsemmisité
sére czélzó szövetség által (1523) akarta helyre ütni. Kivüle részt 
vettek ebben a császár, az angol király, Ferdinánd osztrák föherczeg, 
Florencz, Genua, Siena és Lucca. Nagyban támogatta ezeket a hatal
mas fóur, Bourbon connetable, kit Ferencz érzékenyen megsértett 
azáltal, hogy a nagy hübéri javak birtokosainak emez utólsó marad
ványát minden áron megtörni akarván, öt birtokaiban megcllonkitani 
törekedett; a miért is készséggel fogadta Károly ajánlatait, ki min
dig örömest megvásároha ellenfele ellenségeit, s ki most neki Spa
nyolország három fij máltóságának egyikét, százezer scudót jövedel-
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mezö földbirtokot és testvérének Eleonorá.nak,!Nagy Emmanuel por
tugáti király özvegyének kezét biztositá ; ö pedig más részről köte
lezé magát, hogy birtokain háromszáz fegyveresbl:ll s ötezer gyalogból 
álló hadsereget gyüjtend ; a meghódítandó tartományokban neki is 
része leendvén. Ennek következtében V. Károly és VIII. Henrik a 
brüggei szerzödésben már fel is oszták magok között Francziaorszá
got; azért Ferencz maga nem mehetvén Olaszországba, legszebb s 
negyvenezerből álló hadseregének vezényletét legsimább s legképte
lenebb udvaronczai egyikére, Bonnivet tengernagyra bizta. 

A szomoru dráma, mellynek Olaszország volt szinhelye, most 
közel állott végéhez. A kisebb uralkodók mint pl. a Colonna, Palla
vicini, Martinengo, Barbiano da Belgiojoso, Scotti, Pio, Fregosi, Ran
goni családok, kik korábbi időkben fegyverök által vergödtek ura
lomra, ezt most azáltal akarták megtartani, hogy minden politikai 
becsületesség mellözésével, maid egyik majd másik fejedelem kegyét 
vadászták, s majd a császári majd a franczia zászlók alatt harczoltak, 
csak Olaszorszá.gé alatt soha. A nép, mint minden szerencsétlen, re
méllt, és hitte, hogy egy europ.ai rázkódtatás fogja jólétét s mindenki
nek jogaiba való visszahelyeztetését eszközleni. A ghibellinek, azon
kivül hogy a római classicitás és dicsöség emlékei szüntelen szemeik 
előtt lebegtek, élénken emlékeztek még vissza arra is, hogy itt 
egykor a császári név alatt a szabadság virágzott, s most azt reméli
ték, hogy V. Károly e kort megujitandja. A guelfek, kiket annyi fegy
veres erő láttára aggodalom fogott el, Francziaországban helyezték 
reményöket és üdvös békét hittek kieszközölhetni, bizva magukban, 
a fegyverben álló Florenczben, az érintetlenül mar9dt V elenezében s 
a papában, ki pénzt szerzendő uj biborookokat nevezett és mindent 
elkövetett, hogy a lutherannsok által meg ne szégyenittessék ; ezalatt 
azonban mindegyik türt és szanvedett s bele törődött a szolgaság 
jármába t). 

l) Monsignor Goro Gheri, Piacenza kormányz6ja, 1614-ik évröl igy ir: "Ro
vata, a faczipös szerzetes, itt van; ez igen derék ember, s a városban igen j6 
neve van. Minthogy pedig e város két részre van oszolva , egyik felét t. i. a 
guelfek, másikát a ghibellinek lakják, s ezen felekezetesség odáig megy, hogy az 
egyik fél nem megy predikáczi6ra azon templomokba, mellyek a másik félhez kö· 
zelebb esnek, s minthogy a székesegyházat az egyik rész nem igen látogatja, Ro
vato szerzetes olly helyet keresett a városban, melly minda.két rész által legin
kább közösnek tekinte~ik; s ez a San Prote.sio temploma stb." Archivic atorico, 
app. VI. 36. • 

Giulio.no de' Medicinek Hí 15-ik · évben egy emlékiratot küldött, mellyben 

XV 12 
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A franczill.k annak daczára, h ogy annyiszor hazugságon kapat
tak, Olaszonzágban mint szahadi tók tekintettek j és valóban szándé
kosan soha sem követtek el öldökléseket, sem puszta számitásból sé
relmeket és károkat nem okoztak. Telve vitézséggel, a rend és eszé
lyesség hiányzott nálok, és e mellett sem elegend<S hadi készletekkel 
nem voltak ellátva, sem a szerencsétlenséget nem tudták elöre belát
ni j kitünő katonák, de még mindig a hübéri időkbe képzelték magu
kat vissza j s méltó gyülölettel viseltettek a spanyolok által behozott 
nemtelen hadi müveletek iránt. Most pedig már a harcz eldöntésére 
épen nem volt elegendő a személyes vitézség, e korban inkább a hadi 
cselfogások szerepeltek, egyik és másik is leste az alkalmas pillana
tot, hogy ellenfelét tönkretehesse vagy a hosszu várakoztatás által 
erejét kimerithesse. Néhány olasz is eltanulta eme cselfogásokat s 
hazájok veszedelmére éltek is azokkal, de a nép megtartva a régi 
szabad időkben tanusitott erkölcsi érzetét, utálattal fordult el azoktól. 
Minthogy azonban az olaszok könyvekben fejtegették ama politikát, 
s itt az undorítóbbnak tünt fel mint a gyakorlat terén, a világ által 
azon gonoszságok tanító meatereinek tartattak, mellyeknek tulajdon
képen áldozatai valának. 

A francziák kiüzetése által mit sem javult Olaszország sorsa, 
mert a császáriak tetszésök szerint és szükségökhez képest rabolták 
és sarczolták a lakosokat, még a független államokat sem kímélve. 
Milanóban a francziák elleni gyülöletet Marone folytonosan szitá; 
Andrea Barbato ágostonrendű szerzetes beszédeiben szünet nélkül 
izgatta a népet, hogy kötelességének tartsa hazáját a barbároktól meg
tisztitani j ha a pogányok csupán dicsöség reményében tennék ezt, 
öket az örök élet buzditsa 1). Mindazonáltal a milanóiak megfosztva 
minden védelmi eszközöktől bizonyára az ellenség hatalmába esnek, 

ezeket mondja.: "Ezen város két fő pártra vagyon o~zolvo, t. i. guelfek- és ghi
bellinekre ; s réHzletesebben mondva. van négy fő család: !tét guelf t. i. Scotti és 
Font.ana, s két ghibellin t. i. Landesi és Anguissola, és ezeu négy család nevei
vel töltetnek be a városi hivatalok, mellyek betöltésénél sem a herezeg sem maga 
a város nem jll említés be, hanem a zacskókra , mellyekhen a czédulák vagynak, 
fel van irva, hogy a Landesi-k vagy a Scotti-k vagy pedig az emlitett más csa· 
ládok zacskója; ameily eljárás nem igen hizelgö a hercz~gre nézve s rendkivül 
gyülöletes a nép előtt., mert ekként nagyon furcsa elüljáróságot kapnalt; igy áll
ván a dolog ugyanis a nemesek és vagyonos egyének vonakodnak részt venni a 
város ügyeiben, és azok , kik az emlitett hivatalokat elfogadják, nagyobbrészt 
szegény, rászorult emberek, s igy azok akaratát követik, kiknek hivatalukat kö
szönhetik." 

1) Guicciardtnt, XIV. könyv. 
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ha Bonnivet, ki, mint mondá, nem akarta serege szokásos dühét elő
nyére fehasználni, a győzelemre kedvező alkalmat el nem szalasztja. 
Azalatt ellenfelei időt nyertek a csatlaltozásra, és jóllehet ezek el
veszték Prospero Colonnát, ama kor legnagyobb hadvezérét, ki meg
mutatta, miként _lehessen harcz nélkül s csupa hadmozdulatok és stra
tegia által győzni, mégis utóda Charles de Lannoy, Bourbon conne
table, és Francesco d' Avalos pescarai őrgróf folytatták a háboru t. 
Ezekkel táborozott a polgári ágból származott Giovanni de' Medici 
i1:1, ki a pápától a francziákhoz, ezektől ismét a császáriakhoz szegő
dött, s itt most a X. Leo pápát gyászoló s ezért fe ke t é nek neve
zett sereget vezette, s a szokásból kiesett könnyü csapatokat ismét 
divatba hozta. 

Bonnivet elhagyatván a schweiziaktól s Robecco mellett iszo
nyuan megveretvén (1524), sőt midön a Sesián átvonulna, maga is 
megsebesittetvén, a hadsereg vezényletét Bayardnak adta át. Ez fe
ledve az irányában elkövetett igaztalanságokat, átveszi a főparancs

nokságot s rendezi a visszavonulást, dc Romagnano mallett egy golyó 
által halálosan megsebesíttetett ( april 30), a mikor egy fához támasz
tatván magát, arczczal az ellenség felé fordulva egy keresztté alaki
tott kard előtt töredelmes szivvel imádkozik. Illy helyzetben találván 
öt Bourbon connetable, szánakozás fogta el láttára, mit észrevevén a 
haldokló hős e szavakra fakadt: "Nem én vagyok a szánalomra 
méltó, ki mint becsületes ember halok meg, de ön, ki fejedelme, ha
záj a és esküje ellen harczol." És evvel megaztint élni, a francziák 
pedig annyi viszontagság után ismét kitakarodtak Olaszországból. 

Mindazáltal a győzteseknek nem volt okuk örülni. A világ leg
termékenyebb országában, mellyet ök döntöttek nyomorba, alig vol
tak képesek magukat fentartani, és a badsereg magának élelmet szer
zendö idegen területekre leginkább Romagnába volt kénytelen vo
nulni ; az alattvalók- és jó barátokra 'terhes adók vettettek, ami ismét 
csak amellett tanuskodott, hogy Olaszország annyi szenvedéee árán 
csupán urat cserélt. 

VII. Kelemen. 
Eközben meghalt VI. Hadrián (1523), a szent életü férfiu de 

ügyetlen fejedelem; a pápai trónon VII. Kelemen követte, ki mint 
Giulio de' Medici bíbornok különösen Florenczben közkedvességben 
állott. "Nem gögös, nem simoniacus, nem fösvény, nem tisztátalan 
életü, életrnodjában józan, öltözeté h en egyszerü, vallásos, ájtatos" 
(Vettore), jártas a tudományokban, ügyes a legnehezebb dolgok keze
lésében, müvészet-kedvelő és jó szónok, s mindemellett pápasága a 

12* 
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legnagyobb szerencsétlenség volt Olaszországra nézve. Kormányát 
avval kezdette, hogy engedelmességre azoritotta az egyház hűbéres 
fejedelmeit, kik, valahányszor a pápai szék megüresedett, fellázadtak, 
azután minden gondját arra forditá, hogy rokonainak államokat sze
rezzen. Spanyolországot mindig kegyelte és avval dicsekedett 1), mi
ként ö akadályozta, hogy a francziák első betörése alkalmával I. 
Ferencz Nápolyig nyomuljon; ő birta rá X. Leót, hogy V. Károly csá
szárd. választatását ne gátolja, s hogy azon tilalmat megszüntesse, 
melly ezerint a nápolyi és a császári korona egy főn nem egyesülhe
tett; ö segité elő, hogy Milanó visszafoglalása végett a császár a pá
pával szövetkezzék; "pápává választatta VI. Hadriánt, és e végből 
barátjai, hazája és saját kincseit nem kímélte." Ekkor azonban meg
ijedvén a felett, hogy a spanyolok Lombardiába befészkelték magu
kat, megváltoztatta politikáját. 

Azalatt némellyek magukat szükségesekké teendők a háboru 
folytatása mellett izgattak (1524); Bourbon connetable sürgette a szö
vetségeseket, hogy törjenek be Francziaországba, s különösen Lyont 
foglalják el. "Három ágyuszóra, mondá ö, a város kulcsaival kezök_ 
ben s kötéllel nyakukban fognak lábainkhoz borulni ama félénk pol
gárok." Károly tehát sereget és hajókat gyüjtött, VIII. Henrik pedig 
pénzsegélyt nyujtott,2) s igy Pescara és Bourbon átkelvén a Varo fo
lyón Francziaországba ütöttek. De csakhamar észrevették, milly utá
lattal vagynak itt eltelve az áruló iránt, s mennyire erősek és egyek 
tudnak lenni a francziák megtámadóik ellenében. Marseiile negyven 
napig tartó ostroma egészen kimerité erejöket, honnét ugyszólván 
szaladva vonultak vissza; I. Ferencz pedig az áruló Bourbon sp a
n y o l os kérkedés é t megbüntetendő negyvenezer emberrel át
kel a Cenis hegyén s Vercellin keresztül Milanó felé nyomul. A csá-

l) Egy Ranke által idézett levélben. 
2) Napjainkbo.n, midön olly könnyü a közlekedés, igen érdekes olvo.smlmyt 

nyujt a kevéssel előbb közrebocsátott Memorie dell illuatre ca"a di Ruasel czimü 
munkának azon része, hol elöadatik, miként szállitotta Lord Russel a VIII. Henrik 
által mego.jlnlott segélypénzt Bourbon connetable-nek. Genuától fogva ugyanis 
Chambéry-ig öszvéreken zs ákok és csomagok ban, elviselt fehérnem ü és eladásra 
szánt fi:Szelék-fél&k ki"izt vitte azt mHgával. Chamberyböl VIII. Henriket tud6-
sitja, hogy a savoyai berezeg fejedelmi nagylelküaégében megengedte, hogy a pénz 
saját öszvérein a királyi ház azon ládáiba bepakoltan vitessék Turinba, ntellyekben 
rendesen kápolnájdniak diazitményei tartatnak. A ládák mindegyik foikján meg van 
jelelve, mit tartalmaz, 1wyy igy aenki ne gyanithaaaa, hogy abban más valami legyen. 
Illy meatereéges módokon jutott el rendeltetése helyére a pénz, melly a Franczia-
ország ellen inditott háboru folyto.tástl.ra volt szánvn. · 
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szári sereg a döghalált ide hozta magával, a miért is Sforza herezeg 
és kanezeBárJa Morone elhagyták a várost. Pescara látván, hogy a 
lakosoktól elhagyott s élelmi ezerekben szükölködö városban magát 
fen nem tarthatja, miután a váracsat megerősítette volna, szintén ki
vonult onnét, a francziák erre elfoglalták a várost, s 8 király La Tré
mouille-t nevezte ki kormányzójául ( oktober 26). 

Nem remélivén többé győzni és rabolni, a császáriak közöl so
kan elhagyták zászlójokat, a vezérek a teendők iránt nem birtak egy
más között megegyezni, s igy Ferencz könnyen biztosithatta volna 
magának a gyözelmet, ha Bonnivet öt a gyors elönyomulást61, ruinr.t ki
rályhoz illetlen ténytől vissza nem tartja, s ha a király a modern had
rendszert ismerve az ellenséges várakat, a helyett hogy azokat ostro
molja, egyszerüen hátrahagyja. Az időt, mellyet ö ekként elvesztett, 
felhasználta Antonio de Leyva, ki már eddig harminczhárom csatá
ban és negyven ostromban vett részt, és megerősiti Páviát. 

A Pávia mellettl ütközet. 
Mig Ferencz (1525) Pávia ostromához készült, Gian Giacomo 

Medeghino milanoi kalandor, kinek e zavaros idők közepette sikerült 
a Como tava mellett független államot alapítania, Chiavennát megtá
madván, ezáltal meggátolta a graubündenieket, hogy Ferencz segit
ségére siethessenek, mig ellenben a császáriak minden oldalról ide 
tolongtak s körülfogták a királyt. Ferencz még most is, midőn a har
czokban már a hadtudomány vitte a főszerepet, 8 régi lovag-vitézség 
s becsület kivánalmait tartá szem előtt, s a helyett hogy vissza vonulna, 
elfogadja a csatát (február 24), mellyben seregéből nyolcz-ezer embert 
veszít el s ezenkivtil mintegy husz tábornok, köztök Bonnivet és La 
Trémouille is elesik, ö maga is körülvétetett az ellenséges katonák 
által, kik nem ismervén meg akarják ölni, de ö vitézül védi magát 
mindaddig, mig Lannoy alkirály idevetödvén ennek átnyujtja kard
ját. Ez térden állva vette át azt tőle és sajátját nyujtotta oda neki, 
azt azonban meg nem akadályozhatta, hogy az összecsoportosult ka
tonák ki ne rabolják, sőt hogy ruháitól meg ne foszszák 1). 

Jóllehet a király anyjának savdyai Lujzának azt írta, hogy 
"M i n d e n e l v a n v es z v e, cs a k b e cs ü l e t U n k n em '',2) Ká-

l) De tout para lors depoillé je fuz, 
Rien n y' seroit, dejfetUJe no refuz, 
Et la manche de moy tant utimée, 
Par pouvre main fut tout deapecée. 

Fogd.gá.ban irt levele. 
2) Roszul esik ezen anuyira ismeretes sz6lamot szépségéböl kivetköztetnem 
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roly jól tudta. hogy mi sem veszett el, s Francziaország királya nél
kül is erős. Épen azért nagyon mérsékelte a király elfogatása feletti 
örömét s nem hallgatott Alba herczegre, ki neki azt tanácslá, hogy 
támadja meg a megrémült Francziaországot. Egész Europa részvétét 
nyilvánitá a katona-király iránt ; Erasmus e végett irt is V. Károly
hoz a spanyol nemesség a királyt becsületszavára szabadon bocsát
tatni kivánta a magukat ajánlották fel kezesekül érette. Ferencz maga 
is bizott Károly nemeslelkiiségében, de ez Pizzighettone várába zá
ratta öt s tőle váltságdíjul Burgundia, Milano, Asti, Genua és Nápoly 
átengedését követelte ; Bourbon connetable számára pedig elkobzott 
jószágai visszaadatásán kivül a Dauphiné-t és Provence-t, mellyekből 
ez a maga számára független királyságot alkotna. - "Inkább börtön
ben haljak meg, kiálta fel Ferencz, mint megcsonkitsam gyermekeim 
örökségét", és Spanyolországba hagyá magát vitatni, meg lévén győ
ződve, hogy Rzabadsága visszanyerésére elég leend Károlylyal egy
szer találkoznia. De Károly féltékenynyá tétetvén és sértve érezvén 
magát azon előzékenység és tisztelet által, mellyet a nemesség a fo
goly király iránt tanusított, megtiltotta enöek Alcazarba lépni, hol 
Ferencz fogva tartatott ; maga sem akarta öt látni, mignem hallván, 
hogy bujában megbetegedett, s félvén , hogy elvesztheti a zálogot, 
mellynek bírásából annyi hasznot reméllett, végre meglátogatta, de 
akkor is csak üres udvarias kifejezésekkel vigasztalta; söt Alenc;on 
herczegnőt is, ki alkudozás és a k.irály vigasztalása végett Spanyol
országba utazott, hízelgésekkel igyekeztek visszatartóztatni, hogy igy 
a szabad menetet biztosító levél ideje lejárván öt is fogolylyá te
hessék. 

A milly várat lan ul lepett meg mindenkit Ferencz elfogatása, ép 
olly rémületet okozott az Olaszországban, ruelly most egy fegyelmet
len és rabló győztes hadsereg önkényének lett oda dobva. VII. Ke
lemen, ki előbb Ferenczczel szövetkezett, most nagy zivatarnak néz
hetett eléje, mellynek elhárítására majd idétlen takarékossága, majd 
kárhozat'os határozatlausága miatt, épen nem volt felkészülve. Ha 
egyesül a velenczeiekkel, kik erre föl is szóliták, és a ferrarai her
czeggel, egy fegyelmetlen és roszul fizetett hadsereg ellenében fön
tarthatta volna az olasz név becsületét, de ö jobbnak látta V. Károly-

s a maga eredetistSgébe visszall.llitanom : "To1•t est pe1·du, Twrmis l' honneur- et la 
vie qui e.t sauve. ~ 

Lil.sd e tényekre vonatkozl.l ag Rey , Hist. de la captivité de Fran~oia l, 
Párizs 183'1. 
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lyal kibékülni, mihelyt ez a Medicieknek Florenezet biztositá (aprill), 
sőt pénzzel is ellátta, minek következtében a császáriak uj erőt 

nyerve s nem lévén okuk az olaszok egyetértésétől félni, zsarnokos
kodtak a megoszlott olasz fejedelmek s a pápa felett, ki nem akarván 
az olaszok élére állani, most maga is az idegenek kegyétől függött. 
Azonban csakhamar észrevette hibáját és ügyét azonositá Olaszor
szágéval, melly reszketett a gondolattól , hogy annak uralma alatt 
maradjon, kit illy szomoru tapasztalat árán kelle kiismernie. Sforza, 
kinek nevében foglaltatott vissza Milano, látta, hogy tartománya az 
idegen katonák rablá.si dühének vagyon kitéve, és érezte, hogy V. 
Ká.roly öt örökségéből ](iszoritani1 s a herczegséget örökös tartomá
nyaival egyesiteni szá.ndékozik. Kanczellárja Girolamo Morone is 
attól tartvá.n, az ország függetlenségét biztosítandó egy olasz szövet
séget tervezett. VIII. Henrik Angolország kir:Uya Károly iránti fél
tékenységből pártolta azt, a franczia regensnö pedig segélyt is igért, 
azt hivén, hogy ezáltal a győzötöl kedvezöbb feltételeket eszközölhet 
ki a fogoly király szá.mára. 

A császári hadseregben nagy tekintélyre vergődött a spanyol 
szár~azásu de Olaszorszá.gban született Pescara őrgróf, ki egyedül 
spanyolul beszélt, "rendkivül gőgös, irigy, hálátlan, fösvény, mérges, 
kegyetlen, vallástalan, E:mbertelen s Olaszország szerencsétlenségére 
és romlására született férfiu" (Vettore). Ez neheztelt Lannoy alkirály
ra, hogy Spanyolországba küldötte a fogoly királyt, kit a hadsereg 
há.trálékban levő fizetése zálogául ezeretett volna kezei között tartani; 
azért Morone remélte, hogy ha hazafiui érzelem nem is vonná öt 
Olaszország felé, azaital hogy valamellyik ország koronáját biztosítja 
számára, megnyerendi öt az olasz ügynek t). Az olasz müveltséget 
nélkülözö Pescara, mindamellett hogy spanyol nevelése a loyalitásról 
tulzott fogalmakat csepegtetett beléje, épen nem irtózott egy kém 
szerepére vállalkozni, s nem szünt meg az összeesküvöket bujtogatni; 
késöbb pedig értekezés végett Morone-t a novarai kastélyba hivja 
( oktober 14) s ott elbeszélteti vele terveit, összeesküvő társait és a 
sikert bizto si tó eszközöket 2), a melly idő -alatt Anton de Leyva a 

•) Vittori& Colonna , Pe~c~m neje, értesülvén eme titkos cselszövényekrBl, 
irt férjének 1 hogy árulás által ne gyallLzná meg eddigi j6hirü életét; s hogy ll 
sokkal inkább 6hajt egy jellemes lovag neje maradni mint királyné lenni, s hogy 
végre a halhatatlanságot nem a czimek és orsd.gok de a hüség és más erények 
szerzik meg. Varchi, Storie fior. III. könyv. 

2) "Ez annyival mPglepöbb rám nézve, minthogy emléker;em, miként Morone 



184 

kárpit mellé rejtőzve hallgatózott. Az értekezés végével Morone 
ugyancsak Pescara által elfogatgtt, a milanói herczegség elfoglaltatott 
s kényszeríttetett, hogy a spanyol királynak hűséget esküdjék. Ke
véssel késöbb Pescara harminczhat éves korában elhalt (novemb. 30). 

Most az olaszok rémülettel látták, milly veszélybe jutott fUg
getlenségök. V eleneze á tv évén a Florencz által elhagyott állást, t. i. 
a szabadság védelmét, fegyverkezett és erélyes szavakban sürgette 
VII. Kelement, hogy komolyan és határozottan nyilatkozzék. Ez 
ennek következtében ·. egy levelet intézett a császárhoz, melly eléggé 
tanusitja, milly jól értette legyen saját és a császár kötelességeit 1) ; 

többször isméth~ elöttew, hogy }'rancesco di Pescara őrgrófnál roszabb és hütle
nebb ember Olaszországban nem létezik." Guicciardini, XVI. könyv. 

A Morone és Pescura között fenforgó ügyre némi világot vet Gasparo Con
tarini velenezei követ jelentése : nA császár tanácsosai két pártra vannak oszol
va; az egyik párt feje a kanczellár (Gattinara) ..• Ez u kiralynak azt tanácsolja, 
hogy az egész vihl.g uralkodójává tegye magát, s a hitetlenek ellen hadjáratot 
indítson, a mi sajátképen legméltóbb tény egy keresztény csllsz!rhoz, s ezenki
vül alázza meg Francziaországot, .•• amire nézve szükséges, hogy Olaszország
gal barátságos lábon álljon ••. Ellenben az alkirály (Beaurain ur) és Don Mon 
cada, kiket Pedeara örgr6f is tAmogat, azt tanácsolják a csás zámak, hogy Fran
cziaországgal egyességre lépjen, Olaszországot pedig semmisitsa meg, mellynek 
könnyen urává teheti magát, ha a legkeresztényebb királylyal szövetkezik. De mi
déln mi az udvart elhagytuk, ugy látszott, hogy ö császári felsége a kanczellár 
tanácsa felé hajlik, s hogy nála ez vergődött tul~úlyra. Olaszországba érkezvén és 
Játván a milanoi zavarokat, nagyon csodlllkoztam, azt tartvAn, hogy az örgr6f e 
rószletes megbízást (t. i. a hercug levelét) nem a csász{utól kapta, ki egyébirAnt 
nómi gyanuval lévén eltelve a herezeg iránt, valameily általános utasítást adha
tott neki, és hogy Pescara Olaszország és a herezeg elleni rosz indulatától ösz
tönöztetve s a milanói herczegségre vágyó osztrák föherczeg !Ital segittetve magától 
ment olly messzire, mint tapasztaltuk." A velenezei követek jelentúei, l. sor. 
Il-ik köt, 69, lap. 

1) A multban mindig a legjobb véleményt táplálván }'ölséged jósága- és 
bölcseségéréll , ugyszintén Olas z ország békéje és szabadság iránti jó indulatáról 
és e hitbe helyezvén minden reményünket a sokat sanyargatott kereszténység kibé
kéltetését és azon más inté11kedéseket érdeklélleg, mellyek az lsten dicséistigét és szent 
hite felmagaszlaltatását nem különben Fölseged hirnevét illetik, egyszer csak 
mindenki meglepetésére és Fölségednek általunk az egész világ elött hirdetett jó 
és szent akarata ellenére azt kell hallat~unk, hogy Fölséged olaszországi· minisz
terei a milanói berezeget tartományától megfosztottAk, 8t magát saját várában 
ostrom alá vették, s alattvalóit a császár iránti hüségre megesküdtették, a mi 
mindenki kebehlb81 kiöli a reményt és jó szándékot arra való nézve, hogy azon 
ország csendességben tartathassék. Olaszország ezen romlásának láttAra nem szün
nek meg azok, kik hasonló sorstól félnek és Fölségednek különben sem barMai, 
bennünket arra bátoritani és ösztönözni, hogy miut jó olasz fejedelem és valódi 
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de midön tettre került a sor, ismét habozott és tekervényes m6dok
hoz folyamodott; szerencsétlen fejedelem, ki Francziaországot a biro
rodalom, ezt ismét Francziaország által akarván meggyengiteni, majd 

pápa ne mulaszsznk el Olaszország leigázása és elnyomása ellen tiltakozni, ellladván 
nekünk, mik&nt el!lbb a bekövetkezett esemény megjövendölésével több ízben megki
sérlettek bennünket arra birni, hogy inkAbb csatlakozzunk az ö érvcikhez, mellyek az 
igazság jegyét annyira magukon hordAk, hogysem a mAsokéi AltaJ magunkat meg
csalassuk j és noha mi több iz ben fiiggöben s kétségben voltunk Fölségednek irán
tunk való szAndékait illetöleg, nem talAlván azokban olly viszonzásra, minöt érde
meltünk volna, és jóllehet Felséged olaszországi miniszterei rajtunk és alattvaló
inkon számos sérelmeket követtek volna s a jelenben is követnének el, mindaz
á.ltal ezekböJ nem akarunk olly következtetést vonni, melly bennünket Fölséged 
barátságától és szeretetétlll megfosztana , , , , Erösen remélljük, miként az, ki any
nyiszor megmutatta és igérte, hogy Olaszország fejedelmeinek szabadságát meg
állapitani akarja, most annál nagyobb készséggel végre fogja azt hajtani, mint
hogy a milanoi herczegség mostani llllapota ezen várakozásnak épen nem felel 
meg. Azért, hogy Fölséged adott szavának szentségéröl és irántunk való jó indu
latáról magunknak megczáfolhatlan bizonyítékokat szerezhessünk, Sessa herczeggel 
és Ferrara lovaggal elvégeztük két hónapig vi\mi Fölséged hatá.roZiltára, melly ha
táridő a többiek ellenkezése daczára állapíttatott meg általunk, mindenki azon 
véleményben lévén, hogy nem kellene a kedvező alkalmat elszalasztani s hogy 
bármilly kis idöve&ztés ártalmas Olaszország ügyére . , , 

"Hogy pedig az eddig okozott bajok sokak kétségbeesése által még inkább 
ne neveltessenek, minden reménységünket benned legkedvesebb fiunkban helyezzük j 
most itt van végsö icleje, hogy Fölséged létesi he, a mit annyiszor igért: Ole.sz
ország békéjét és szabadságát, azáltal, hogy a milanói herczegnek visszaadván álla
mát ekként mindenki szivében eloszlassa azon aggodalmat és kétségbeesést, melly
böl, ha el nem oszlattatik, Isten tudja, minö szerenceétlenségek származhatnak, 
És ha a milanói herczegnek hibául lenne is felróható, hogy Fölséged ellen szer
zödésre lépatt, tekintetbe vévén az ö termé,,zetét és azon számtalan sérelmeket, 
mellyek irányában elkövettettek, Felségednek be kell látnia, hogy a herezeg né
melly hibákat tévedésből, másokat ismét roszakaratn bujtogatá.sok következtében 
vitt véghez, mellyekrlll valaki talán mllr számol is az lsten ellitt ••• 

"Esdeltelve kérjük azért Felségedet s kéri velünk a kereszténység békéje és 
nyugalma, hogy a herezeget szorult helyzetéből kiszabaditván és fejedelmi szé
kébe visszahelyezvén adja bizonyítékát (lszinte jó akaratá.nak, s adja vissza Olasz
ország békéjét, a mivel mindenkit le fog magu. iránt kötelezni, s egy közös frigy
gye) minden ügyeit a legczélszerübben fogja elreudezhetni s biztosithatni .•• 

"Ezen tényeket, legkedvesebb fiunk, nem Bemmitheti meg a a halál és idö, 
mellyek ellenben anni\1 könnyebben megsemmisi tik a fejedelemségeket, győzelmeket és 
hatalmasságokat j és illy módon az ember a közjóna.k áldozatul hozvi\n valameily 
nagy tervét, megnyeri a mennyet, az utókornál pedig halhatatlan névre tesz szert. 
Mi viszont, ha Felséged jó és ezerelő atyja szavai által meggyözetve igazságos és 
méltá.nyos kérelmünknek engedne, mindazt felajánljuk Fölségednek, a mi csak 
szellemi vagy világi hatalmunknál fog.va talünk kitelik, allt vérünket és élemnket 
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az egyik majd a másik karjaiba veté magát, a szerint a mint félté
kenysége sugallta 1 senki által nem félve s nem szeretve országa 
szabadságát elfecsérli s Olaszország fölé a legsulyosabb csapásokat 
idézi, mellyek egy részét maga is érezi. 

Francziaországban, hol a kormányzóságot a király anyja sa
voyai Lujza vette át, minden osztály élénk lelkesedésben tört ki az 
ország függetlenségének megvédése mellett s önkényt pénzösszege
ket ajánlottak meg a határszélek megerősítésére. És ha Ferencz
nek elegendő ereje lett volna lemondani, s igy mint magá~,Y személy 
marad fogságban, Francziaország mitöl sem félhetett. O azonban 
királyi jogait fogságában is gyakorolta s ellenségével szabadsága 
visszanyerése végett alkudozásba bocsátkozott, ki nem birta felfogni, 
hogy vagy örökös fogságban kellene tartania Ferenczet s igy a bel-. 
viszályok által Francziaországot tönkre tenni, vagy pedig egyszerüen 
visszaadni nemzetének s azt ekként magának lekötelezni 1). Károly 
azonban kicsinyes érdekek által vezérelteíve vetélytársával ugy akart 
bánni mint Cortes Montezumával, s a helyett hogy gyóntatójára hall
gatva királyi foglyának megbocsátott volna, Mercurino Gattinara 
olasz származásu kanczellárja tanácsát követve méltatlanul bánt 
vele. A király azon véleményben lévén, hogy szabad megcsalnia azt, 
ki rajta erőszakoskodott, beleegyezik az eléje terjesztett feltételekbe, 
vagyis lemond Burgundiáról s Francziaország más tartományairól és 
átengedi Flandria, Artois és Nápolyhoz való jogait (1526 január 14). 

V. Károly testvérét Eleonorát, a portugali király özvegyét, Bo
urbon connetable-nek igérte nöül, de hogyan adhatá most nővérét 
oda az ennyire megbecstelenített férfiunak ? Midön ez Madridba jött, 
Káróly Villena örgrófot szólitá fel, hogy öt palotájában elszálásolja, 

is szivesen odaadjuk Föls~ged dicsiSségének és boldogslagának el!lmozditásara, s olly 
tisztelettel ~s ezeretettel fogunk iránta vieeltf\tni, hogy személyétiSI, tanácsát61 ~s 
akaratát61 mi sem fog bennünket elválasztani." Lett. di Pr. a Pr. II. 96. E le
vél 1&25-ki deczember 16-r61 s9l61. 

1) Machiavelli Guicciardini-nak 1626-ik évi január 3 r61 ezt irje.: ":Én 
mindig azon véleményben voltam, hogy ha a császárnak szándékában van, ,dominus 
rerum' lenni, soha nem fogja a királyt szabadon bocsátani, mert hatalmé.ban tart
ván ezt, minden egyéb ellenségeinek elveszi erejét, kik mindig annyi idiSt fognak 
neki engedni arra, hogy magát rendboszcdhesse, a mennyit ö maga akar, miután 
majd Francziaorsz6.got majd pedig a pé.pát azon reményben ring11tja, hogy velök 
szövetkezik, és az alkudoz6.sokat sem meg nem szakítja sem be nem fejezi ; és a 
mint látja, hogy az olaszok a francziákhoz közelednek, ismét felveszi ezekkel az 
alkudozások elejtett fonalát, ugy hogy Fr&ncziaurazág ismét nem lép szövetl!égre 
az olaszokkal, a mi által megint csak 8 nyer, a mint azt tapasztaltuk Milanonál, 
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mire a gróf igy felelt: "Kénytelen vagyok Fölségednek engedelmes
kedni, de mihelyt kilép belőle, felgyujtom azt, meg lévén fertőztetve 
egy áruló jelenléte által." Ferencz tehát, szabadságát visszanyerend ö, 
megigérte, hogy Eleonorát nöül veszi, Bourbon connetable-t pedig 
elkobzott javai visszaadásával s a milanói herczegséggel fogja kárta
lanitani, zálogul fiait adván át. A feltételek azonban olly nyomasz
tóknak tekintettek, hogy azokat mint megtarthatatlanokat maga Gat
tinara sem akarta aláírni. De Károly, ki örült, hogy vetélytársát igy 
megalázhatta s fogságában neki annyi kedvetlenséget okozhatott, azt 
is igen szivesen látandotta, hogy ellenfele adott szavát megszegje. 
Ferencz minden áron szabad lenni, élvezni és uralkodni akart s még 
kezesekfil hagyott fiaitól sem véve bucaut Francziaországba sietett, 
l to vá midön belépett, felkiáltott : "Még király vagyok." 

Az ország nagyjait ekkor azonnal összegyűjté Cugnac-ba (mar
czius 18), hol ezek általános véleménye felmenté öt a töle kicsikart 
szerzödés alól; a burgundiai rendek tiltakoztak Ferencz eljárása el· 
len s kijelenték, hogy nem volt joga országukat átengedni; a rendek 
követei Párizsban szintén kinyilatkoztatták, hogy semmiféle területet 
nem idegenitbetett el s hogy fogságába sem szabad visszatérnie, s 
emellett a háborura nagy összegeket szavaztak meg; Károly és Fe
rencz egymást kölcsönösen szószegésröl vádolván, készületeket tet
tek az uj háborura. 

A király becsülete sértetlen maradt Pa via mellett; de itt? 
Capin de Capo VII. Kelemen követe, és a velenezei követ által 

ösztönöztetve Ferencz a sz e n t sz ö v e ts é g b e lépett (május 22), 
mellynek czélja volt a király fiait kiszabadítani, Sforzának a milanói 
herczegséget, a pápának Nápolyt biztositani, a császáriakat Olaszor
szágból kiűzni és az olaszok függetlenségél fentartani 1). 

És valóban nem ok nilikül ment a végletekig Olaszhon, mally
nek védtelen népei harmincz egész év alatt a háboru mindenféle iszo
nyainak, e különösen a vad és rakonczátlan katonaság kegyetlensé· 
geinek annyira ki voltak téve. Sicilia hasztalan követelte vissza 
kiváltságait a félvilág felett uralkodó királyától; Nápoly majd a csa-

mellyet illy fogásokkal szerzett meg, és kavilsben mult, hogy Ferrarát is meg nem 
szerezte." 

•) Ghiberti pápái irodaigazgat6 (datario) a veruli-i püspöknek igy ir: nMeg 
kell gondolni, hogy e harcz nem puszta becsület-neglllyezés vagy boszu müve, s 
nem is egy város forog itt sz6ban, ettől most Olaazország örök j6lllte vagy szolga
aága függ." Lett. di Pr. o Pr. 
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patvezérek majd tisztviselői által pusztíttatott, kik Mm elégedvén 
meg kincseivel ezek forrását is tönkre tevék j Toscána vonaglani 
látta szabadságát j Romagoa majd féktelen apró zsarnokaitól, majd 
a dicsvágyó pápáktól zaklattatott : Lom bardia folytonosan a harcz 
szinhelye volt; mindegyik államban pedig az idegenekböJ összesze
dett s egyedül a zsákmány reménye által vezetett zsoldosok rakon
czátlankodtak, kik képesek voltak azok ellen forditani fegyvereiket, 
kik által fizettettek, és minden áron harczolni akartak, hamindjárt 
saját kezökre is, nem levén más életmódjok. 

Az uralkodók szünet nélkül változván, ezen zav..arokban a régi 
pártok ismét felüték fejöket, és néhány kalandornak egyedül a fegy
veradta jogczimen sikerült kényuri hatalmat ragadni kezökbe, hogy 
igy kénjök s kedvök s~erint féktelenkedhessenek. Ezek között nagy 
nevezetességre tett szart a milanói , a fl.orencziekkel rokonságban 
nem álló Mediciek családjából származó Gian Giacomo, ki különben 
Medeghino malléknéven volt ismeretes. Ez pályáját férf i as b O· 

sz u k ka l kezdé meg, s hogy a büntetést kikerülhesse, a katonaság
hoz szegődött, hadakozás által tartván fel életét, miként azt sok má
sok tevék ezen azétzilált országban. Francesco Sforza ismét fejedelmi 
székébe jutván ennek halálos ellensége Astorra Visconti meggyilko
lására vállalkozott, amiért Musso várát kötötte ki magának jutalmul. 
A comoi tó malletti s három oldalról meredek hegyen épitett s a ter
mészet-adta előnyös fekvésén kivül előbbi birtokosa, Trivulzio által 
megerősített eme várat Medeghino még ujabb erődítményekkel vette 
körül, annyira, hogy az most bevehetetlen erősséget képezett, A kö
zelében fekvő tó és hegyek rablócsapatok által nyugtalanittattak, kik 
felhasználván az általános zavart, raboltak, gyilkoltak, a törvénynyel 
daczoltak s igy a békés lakosság ostoraivá levének. Medeghino ezek 
egy részét szétszórta, a többieket pedig zsoldjába fogadta s fegyelem 
alá vetette i jeles hadimérnökökre tett szert i az egész vidéken kény
uri hatalmat gyakorolt, s majd a herezeg részén harczolt, majd pedig 
az élelmi ezerek szállitását megakadályoztatván azt kiéheztette i V elt
lint és Chiavennát megszállván, a graubündenieket ekként oda kény
szeríté, hogy I. Ferencz szolgálatában álló seregeiket visszahívják, 
melly körülmény főoka volt a paviai vereeégnek. A császáriak bir
tokukba keritvén a milanói herczegséget, még ezekkel is szembe 
szállott, s majd az oroszlán majd pedig a róka szarepét játszva rémü
letben tartá a környéket. A leccói grófságot szintén hatalmába kerí
tette, és pénzt veretett, s kevésben mult, hogy Cornot is el nem fog
lalta; felette gazdag lévén pénzben, fegyveresekben s gonoszságban, 
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és legravaszabb a ravaszság eme korában, minden vállalatát siker 
koronázta; minden cantonban kémeket s ügynököket tartott, s egy 
nagy államot akart alapitani s talán még a milanói herczegséget is 
hatalmába akarta ejteni a schweiziak segitségével, kiket megvásá
rolni remélt. De tízezer graubündeni, kiknek halálos ellensége volt, 
ellene szövetkezett V. Károlylyal, ki ekként le akarta nyakáról rázni 
az alkalmatlan barátot, mindazáltal Medeghino olly ügyesen vitte 
dolgait, hogy a császártól kedvező feltételeket eszközJött ki magá
nak, jelesen harminczötezer scudón kivül a marigoanői őrgrófságot 
nyerte ( 1532). 

Második háboru. 
A közös bajok mindenkivel nagyon éreztették a gyógyszer 

szükségét, és az V. Károly ellen támadt irigység s ennek zavart 
pénzügye reményt nyujtott Olaszország függetlenségének biztosítá
sára. Szerencsétlenségre az olaszok egészen elszaktak a fegyvervi
seléstöl, és azon bátrak, kik rabJási vagy sarczolási vágyból a hata
lommal szembeszállottak vagy vitézségöket áruba bocsátották, a 
nemzet seprejéből valók valának ; harczedzett férfiak ugyan, de nem 
birtak azon bátorsággal, melly a honfi.ui kötelességek érzetéből szár
mazik. A kormányok szintén nem birtak többé azon állhatatosság
gal 1 melylyel egykor ugy az idegeneknek mint nemzetbelieiknek 
ellenállottak ; a velenczeiek csak lassan készültek, a pápa habozott. 
V. Károly megigérte ennek, hogy a milanói herczegséget olasz kézre 
bocsátja, Pármát és Piacenzát visszaadja ; azután pedig a fejedelmek 
t•égi cselfogásaihoz folyamodva az eretnekekkel és egyházi zsinatok
kal ijesztgette a pápát, őt akaratja eszközévé teendő. Luther már 
olly tekintélyre vergődött, hogy félelemmel töltené el a katholikus 
világot. Már Miksa azon gondolattal vevé öt pártfogása alá, hogy 
"alkalmilag jó hasznát vehetiu; V. Károly nszintén tudván, meny
nyire fél a pápa Luther tanától 1 ezáltal akará öt féken tartani u 

(Vettore). Kelemen Olaszország romlásának közepette azon reményt 
táplálta, hogy Károly hatalmának növekedése által, kit ö buzgó ka
tholikusnak tartott, legalább az egyház győzedelmeskedendik, s va
lóban birjuk egy levelét, mellyben a császárt arra buzditja, hogy a 
jobb érzelmü fejedelmekkel szövetkezve tii.zzel vassal irtaná ki e 
mérges növényt. Igy megoszolva a különféle érdekek között Kele
men sem jó pápa sem jó olasz nem lehetett. 

Midön azonban a háboru kiütött, kimondhatatlan lelkesedéssel 
fogadták azt az olaszok, érezvén, hogy ez fog határozni sorsuk felett. 
Az urbinói herczeg, a velenczeiek fővezére, a milanói területre lépett, 
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Guido Rangone és Guicciardini történész pedig a pápai sereg élén 
siettek ide j de a szövetségesek most sem tudtak egyetértöleg mii
ködni. A pápa mellőzvc s ezáltal sé1·tve érezte magát j Medeghino, 
ki ettől schweici zsoldosok szerzésére nagy összegeket kapott, azokat 
saját hatalmának növelésére forditotta j az urbinói herezeg Colannát 
akarván utánozni, iszonyu hosszura nyuj tá a háboru t; "a francziák 
segélyei, mellyek szavakban nagyazerüeknek mutatkoztak 1 napon
ként ruindinkább csekélyebbeknek bizonyultak be" (Guicciardtnt), kü
lönösen azon időtől fogva, hogy Ferencz a császárral ujabb Hlkudo
zásokba bocsátkozott. 

, Ezalatt Milanóban Anton de Le y va és Alfonzo d' A val os zsar
noki hatalommal kormányoztak, s leírhatlan kegyetlenségekkel és el
viselhetetlen adókkal felkelésre akarták a népet kényszeríteni, hogy 
ekként még nagyobb szigorhoz nyulhassanak. Igy sokan meggyil
kolták magukat 1 e zsarnokságtól megszabadulandók; számtalanok 
pedig kiköltöztek, midön Leyva ezáltal pénzt szerzendö nekik azt 
megengedte. Egy milanói nemest csupán azért, hogy nem vevé le 
előtte kalapját, Leyva 1) kivégeztetett. A nép emiatt felbőszülve 

failázad ( 1526 j unius 16), s a régi várpalotába tör, ott a százötven 
főből álló örséget felkonczolja, azután a tornyot beveszi, az öröket 
onnét ledobja s másnap reggelig folytatja a küzdelmet, mellyben né
hány száz polgár életét veszté. De a katonák (Landsknechte) több 
helyen felgyujták a várost s a spanyolok nagy számmal siettek elii, 
8 igy a lázadást elfojtván a főbbek részint kivégeztettek részint szám
üzettck, a többiek pedig feltétlenül megadták magukat. Milano ck
kor a katonaság telhetetlen önkényének adatott át, melly nem elé
gedvén meg avval, hogy a vidéket elpusztította s a boltokat kira
bolta, ezenkivül a háztulajdonosokat iszonyu kínzások között kénysze-, . 
ritette a netalán elrejtett vagyon felfedezésére. Es megfosztván a 
milanói népet fegyverétől s kiutasitván a városból a gyanus egyéne
ket s a legsulyosabb szolgaságba vetvén azt, nem gondoskodik a ka
tonák fizetéséről, kik a milanói házaknállévén beszállásolva nemcsak 

1) .Ez a legkegyetlenebb ember volt. Nem elégedvén meg, hogy a merre 
csak jlt.rt, rabolt és gyilkolt, ezenkivül még a. házakat is felgyujtatta és mindent, mit 
talált, barbar m6dra felégetett. Az urbinoi herczegnek, kitöle azt kérdeztette, mi
féle háboru lenne az, mellyet ö folytat, azt felelte, hogy ö felségétől meg van bi:wa 
igy bdnni mindazokkal, kik engedelmeskedni nem akar-nak; ezért a herezeg azt 
üzente neki, hogy ne C8odálkozzék azután, ha tüzet rakván majd ő fogja a pecse
nyét megffitni, értésére ad vim, hogy ezentul minden elfogott német katonát meg. 
égettet." V archi, Storie, VI. 
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arra kényszerítik háziuraikat, hogy öket válogatott ételekkel bőven 
lássák el, de még azt is követelik, hogy más egyéb dolgok megszer
zésére annyi pénzt teremtsenek elő számokra, a mcnnyi szükségök 
fedezésére vagy vágyaik kielégítésére elegPndö, s hogy ez megtör
ténjék, nem mulaszták el a legkegyetlenebb kényszerítő eszközökhöz 
folyamodni. Ezen elviselhetetlen terhek alól csak azáltal vonhatták 
ki rongukat a milanóiak, hogy a városból titkon kiszöktek, meg lévén 
tiltva a várol:lból kiköltözniök. Hogy tehát a katonák a lakosok sze
mélyét maguknak biztosítsák, sokan közölök (leginkább a spanyo
lok, mert a németek szerényebbek és szelidebbek valának) háziura
ikat nejeikkel s gyermekeikkel megkötözve tartották, gyakran nem 
s kor különbség nélkül érzéki vagyaik kielégítésére is felhasználván 
azok nagy részét. 

"A milanói boltok mind zárva állottak ; mindenki a földalatti 
üregekbe rejté vagy máshová viteté boltja készletét, háza kincseit s 
az egyházak diszitményeit, mellyek még itt sem valának egész biz
tosságban, miután a katonák azon ürügy alatt, hogy fegyvereket ke
resnek, a város legtitkosabb rejtekhelyeit is felkutatták s e mellett 
a szolgákat urok kincsei felfedezésére kényszerítették, mellyekböl, 
ha megtalálták, tetszésök szerint valamit a tulajdonosn:1 k is juttattak. 
Rendkivül szomoru kinézése volt azért e városnak j a lakosok arczán 
szomoruság és félelem tanyázott, a az embert mély szánalom fogta el 
azon csaknem hihetetlen különbség láttára, melly a város elöbbi és 
mostani állapota között létezett. Előbb zsufolva volt lakosokkal, a 
polgárok gazdagok, a számnélküli boltok és raktárak megrakva a 
jólét, kényelem és gyönyör eszközeivel, mindenütt csak drága és fé
nyes öltözékü hölgyek és férfiak valának láthatók, mindenhol vígság 
és ünnepély, annyira hogy e város nemcsak a legvigabb de egyszers
mind legvirágzóbb és legboldogabb volt Olaszország minden városai 
között. És most a város majd a döghalál pusztításai majd pedig a 
folytonos szökések következtébea ugy szólván lakosok nélkül waradt ; 
a férfiak és nők durva és szegényes öltözékeitkel valának fedve; semmi 
nyoma vagy jele a boltoknak és raktáraknak, melly csatornákon ke
resztül szivárgott e városba a gazdagság j a vigság és derültség mély 
fájdalommá és félelemmé változott ... 

"Még e reménytől is meg lévén fosztva Milano s nem tudván 
s('gélyért hová folyamodni, a lakosokat végsö kétségbeesés fogta el, 
minek következtében némellyek annyi keserüséggel és gyötrelemmel 
teljes éltöknek véget vetendök, a magasabb helyekről az utczára ve
ték le magukat, mások ismét felakasztották magukat, ami azonban a 
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katonaság rablási dühét és vad embertelenségét épen nem mér
séklé .•. 

nAz ország állapota ezen idöben a leggonoszabb volt, miután 
megfoghatatlan istentelenséggel bántalmaztatott még a szövetséges 
katonák által is, kik iránt, bár kezdetben szabadítókként üdvözöl
tettek, rablásaik és erőszakoskodásaik következtében iszonyu gyülölet 
támadt a lakosok keblében. Altalános romlottsága volt ez korunk 
katonaságának, melly a spanyolok példája után indulva baráttal és 
ellenséggel egyenlő kíméletlenséggel bánt. Igaz ugyan, hogy Olasz
országban már elöbb is több századokon át megazokták katonáink 
a féktelenséget, mindazáltal végtelenfil öregbitették ezt a spanyol 
gyalog katonák, és pedig ha nem jogosan legalább a szükség által 
kényszerítve, miután az olaszországi hadjáratokban rendkivül roszul 
fizettettek. De minthogy a példa, jóllehet menthető alapja van, min
dig roszabb és roszabb tetteket vonz maga után, az olasz katonák is 
(noha a szükség által nem kényszerittettek, mert jól fizettettek) a 
spanyolok példáját követve vetélkedni kezdettek azokkal a gonosz
ságban, s innét van, hogy katonáink nem tesznek többé különbségct 
barát és ellenség között, s épen ugy pusztítják azon lakosokat és tar
tományokat, mellyek védelméért fizettetnek, mint azokat, mellyek 
ellen kötelezettségöknél fogva harczolniok kell" 1). 

Francesco Sfo1·za a lassan müködö szövetségesek szeme láttára 
kénytelen volt a milanói várat feladni, szabad elvonulást kötvén ki 
maga számára (julius 24). Siena, melly a császáriakhoz szegődött, 
l)em hódíttathatott meg a florencziek, valamint Genua sem a pápai 
hajóhad tengernagya, Andrea Doria által. Giovanni de' Medici, e kor 
legna~yobb olasz vitéze, Mantua mellett kapott sebében elhalt, s igy 
meghiusuJt Machiavelli reménye, hogy az, fekete serege segélyével 
majdan független fejedelemséget alapitván, az idegeneket Olaszor
szágból kiüzi. Valóban szomoru állapotban kellett lenniök az ola
azoknak, hogy illy férfiuba vetették végsl:l reményöket! 2) 

1) &utcciardtni XVII. könyv. 
2) Az olasz ügyek 1526· ki állásár61 meglehetils tájékozást nyujt Ghiberti 

pápai irodaigazgat6nak (datario) don Michele Silvához intézett levele: 
"Ha jól emlékezem, marczina 20-án kPit levelére a következ8 april 24-én 

vá.laszolváo, ezen alkalommal érintérn önnek, hogy ha a francziá.kb61 még minden 
erény ki nem aludt, 8 ba a franczia király a min11p nyilvánitott szándéka mellett 
maradvAn velünk egyöttesen szabaddá. akarja tenni Olaszországot és fiait s meg
bosznlni a csaszAr {!.)tal rajta elkövetett méltatlansá.gokat, akkor még mi is em
berek leszünk és segiteni fogunk magunkon, hogy ne legyünk jövllre a császár 
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Azalatt Bourbon connetable minden kimélet nélkül azon tarto
mány iránt, melly neki volt oda igérve, iszonyu adót vetett a népre, 

roszakaratn önkény~nek alh.vetve. E végböJ sikeresen folytatván alkudozásain
kat, o. mult h6 2~-éu Francziaor~zágban az ott Iévé! meghatalmazottak közbejöt
tével létre jöt.t a szövetség közöttünk, a franczia kirh.ly, Velencze és o. milanoi 
herezeg között., fentartván az angol király részére a szabad~ágot abba három hónap 
alatt belépbetni, ki azt, mint hiszszük, bizonyosan meg fogja tenni. Az alkirály 
Francziaországban ugy viselte m>Lgát, mintha meg akarta volna hiusitani törekvé
seinket, de minden megállapodásaink daczára is o.zt his~~;em, miként a franczia 
király nem tart annyira velünl;, hogy fiai kiv!Utáso. iriint Spanyolországgal alku
dozásokba ne boc~átkozzél<, kivált ha az pénz által eszközölhet(!. Elhatározván ma· 
gunkat, nyiltan o. dologhoz láttunk. Mi tizezer gyalogot. fogunk kiállitani, ugyan
annyit a. velenczciek j tízezer schweizit, mint reméljü!<, a lodi-í püspök fog hozni, 
ki e végb öl velök már e! (lb b alkudozott és jeleni eg is ott van, mi pedig pénzzel 
látjuk el öket, s ha ezek nem jönn;nek, bármi ut.on is ezerzünk tízezer schweizit. 
A milanoi err6sség o. végsél szükségben, a cremonai szintén szorult helyzetben van, 
reméllem, még idején segitségökre leszünk. A milan6iak még mindig fegyverben 
vannak s igérik, hogy mihelyt. segélyök érkezik valahonnét, csodákat fognak mi
velni. A spanyolok Lodit nagyon er(lsitik, 1\1,1. hiszszük, hogy ide és Páviába akar
nak vonulni; felette fontos, hogy még aratfLH előtt sarkukban legyünk, mert ha 
egyszer élelmi szerakkel bőven ellátolt vidél<re veazik magukat, sokba. kerül onní'l 
öket kimozditani. A legónységuek (Landsknechte) nincs pénze, azt hiszem, hogy a 
császár nem levén képes (Iket fizetni, elhagyják zA.szlójokat, a spanyolol< pénz nél
kül is szolg!llnak. Ön nagy swlgálatot tenne nekünk, ha nellik pénzt nem 11<1na, 
tartsa tehat ön magát erasen és n mennyire öntö! függ, akadályozza, hogy pénz
hez juthassanak. Nehezteltem, midőn a mult h6 l-én kelt laveléből arról érte
sültem, hogy a császár önt(!! kapta azou k~tszáz ezer aranyat, rnellyet Olaszor
szágba küldött, amit ugy tudtam meg, hogy körülbelül hetvenezer arany erejéig 
Olaszországra sz6ló v:ilt6ka.t. kerestek. Ha a francziák állhatatosak maradnak és 
nekem hitelt adnak, mtogmutatjuk a császárnRk, mit veszt azáltal, hogy hálátlan 
volt Isten és az embertok iránt. Erll-megfeszit.és nélkül bizonyára csak roszH.t vár
hRtunk. A ezentszékre egyáltalában nem lehet táma>zkodui, nem lévén itt egyéb 
mint végtelen szomj minden áron uralkodni, és annyi rosz, miként hiszem, hogy 
Isten dolgai ilyetéu megvetéséhez Hem fogja segélyét adni. Hogy önök kir!lyi 
harczege lenne Milano herczegévé, azt hiszem, öu is belátja, hogy az <'sak ábr{lnd, 
vagy ámitas. Azt t.art.om, hogy ha Bourbon connetable ezt meghallja, nem igen 
jö el Ola•zorszA.gba, Don Ugo 23-án ind•tlt el Francziaországb61, hiszszük, hogy 
nagyszerü tervekkel hagyandja el Milan6t, és meg fogja tenni, m it mi Rkarunk j a 
tervek azonban má1· fel levén fedezve, bennök nem sokat bizhatunk. Ön leveleit 
a pápán kivül senkisem fogja látni; késöbb fogok irni önnek és ön is írjon, egyéh
irfmt levelem nélkiil is tudja ör., miként lehet a császár ügyét. hátráltatni, t. i. 

megvonni t(l)e minden pénzt és másféle segélyt sat. Hiszem, hogy hR Olaszor
szágban j61 fognak menni a dolgok, a mit erélsen reméllek, a cs!szár meg fog 
~zelidülni s visszaadván a királyi gyermek~.:ket kedvezélbb feltételek előterjesztése 
által fogja a békét megszi!A.rditani. Rómkban junius 10-én ló26." 

XV. 13 
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hogy seregét fizcthesse 1), mellynek a császár már régóta zsoldot nem 
adott, s a melly ezért valameily gazdag város kirablását hangosan 
követelte. VII. Kelemen e miatt megrémülvén, a császár kétszinü 
követéhez, a valentinois-i herezeg méltó tanitványához, Ugo da Mon
cadá-hoz fordul, ki neki megigéri, hogy kibékélteti a császárral és 
a Colonnákkal, kik szintén fegyvert ragadtak ellene. Ez azonban 
csak diplomatikai cselfogás volt a spanyol követ részéről, mert alig 
hogy egyességre lépett a pápa Lannoy alkirállyal s ennek következ
tében séregét elbocsátotta, Pompeo Colonna bíbornok 2) , ki VII. Ke
lemennel a pápaságért versenyzett, s most azt reméllé, hogy Károly 
által egykori vetélytársa helyett pápává tétetik, Ugo da Moncadával 
egyetértve nyolczezer parasztból álló sereget gyűjt össze és a Laterá
non át Romába vezeti (sze p tember ), a Tibere n tul i városrészt és a V a
ticánt kirabolja s a menekülni nem biró biborookokat elfogja. Kele
men fegyverre szólitá a népet, de ez nem sokat törődött a pápával, 
kit szerencsétlensége kutfejének tekintett ; "és nemcsak szarzetesek 
a szószéken, de az ugynevezett remeték is az utczákon nem csupán 
Olaszország végromlását de a világ végét jövendölgették, sőt ollya
nak is akadtak, kik nem hivén, hogy a jelen csapásoknál nagyobbak 
is érhetik a világot, VII. Kelement antikrisztusnak nyilvánították" 
(Varchi). A pápa az Angyalvárba menekült, de ottan három napra 
elegendő élelmi szerekkel sem lévén ellátva, kénytelen volt Monca
dával alkura lépni, mellynek következtében kötelezte magát a Colon
náknak bűnbocsánatot adni és Lombardiában lévő seregét sa Genuát 
ostromzár alatt tartó hajóhadát visszahívni. 

Freundsberg. 
Ezáltal a szent szövetség nagyon meggyengült. V. Károly nem 

lévén képes zsoldosait fizetni, ezek Freundsberg György szolgálatába 
szegödtek, ki mint tiroli kormányzó a Luther tanai iránt lelkesül
vén s az Olaszországban mások által szerzett zsákmány nagyságának 
hirét hallván, egy csapat németet felfegyverzett s ezen sereggel, melly 
utközben mindinkább szaporodott, Olaszországba indult (1527) a 
zsákmányban ö is részesülendő. Ez Róma szentül megtörténendö ki
rablására esküdött, s magánál mindig egy arany és több selyem zsi
nórt hordott, azokkal az utólsó pápát és bíbornokokat megfojtandó. 

1) Ez Marone-t előbb halálra itélte, késöbb huszezer damb aranyért mea-
kegyelmezett neki, s!St titkárának fogadta, ki mint ilyen leghivebb tanácsosa volt. 

2) Igen érdekes olvasmány ennek élettörténete Giovio-tól. Lé.sd e könyv 
végén a ,Felvilágoaitó Jegyzetek'-et C) alatt. 
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Majd saját hitelenél fogva majd zálogokra nagy összeg pénzt szerzett 
s evvel harminczöt századból álló legénységet gyüjtött össze, ezután 
Bourbon connetable-lel Romának ostrom alá vételére szövet
kezett, hol a Colónnák á.lta.l adott példa után itélve a zsákmány nagy
szerünek és könnyünek ígérkezett. Ezen, nyelv és vallásra nézve an
nyira különbözö, fegyelem, éléstárak és podgyászak nélküli csőcselék 
nép, melly egyedül rablás után áhítozott, s tisztjeivel más szót nem 
váltott mint "Fi z ess ki", Ol alizországon egy sáskasereghez ha
sonlóan vonult át. Az urbinói herezeg utj okat á.llhatta volna, de ö 
jobbnak látta a Medicieken, kik egykor herczegségétől megfoszták, 
boszut állani, mint Rómát m~gszabaditani. VII. Kelemen azon szerzö
désben bizott, mellyet Lannayval kötött, ki Nápolyt biztosítandó 
Olaszországba jött s a ki a pápának meg is igérte, hogy öt Bourbon 
connetable ellen védeni fogja. Midön a pápát az általános rémület 
szokásos ingadozásából fölijesztette, bibornaki ksJapokat bocsátván 
áruba sereget igyekezett gyüjteni, mit eddig tenni vonakodott; ön
kénytes adakozásokra buzditotta a polgárokat s segitségiil hivta a 
szövetségeseket, kiket kevéssel előbb olly gyáván elhagyott. 

Róma ldraboltatása. 
De késő volt. Bourbon connetable már a Róma alatti réteken 

táborozott (május 5), El a katolicismus és müvészet fővárosa barbárok 
és lutberanusok által támadtatik meg. A római fiatalság felkelt ugyan 
a város védelmére, de mint uj és gyakorlatlan sereg, még a császáriak 
diadaJán örvendező ghibellinek által sem seggitetve csakhamar fu
tásnak eredt; a német gyalogak nem lévén lajtorjáik, kardjok segé
lyével másznak fel a falakras Bourbon egyik az elsők között, de egy 
golyó által találva, élettelenül rogyott le. Freundsberg, miután szél
hüdés érte, kénytelen volt a tábort elhagyni (május 6) s igy a vezérek 
nélkül maradt sereg nem fékeztetve többé boszu és zsákmány szom
jában, két óra alatt beveszi Rómát, az Angyalvárat kivéve, hova VII. 
Kelemen menekült. A rómaiak és schweiziak meggyilkoltatnak, a 
többiek pedig a katonák baromias bánásmódjának és a luthcrt>.nusok 
boszudühének esnek martalékul. 

Az Alarik idejében elkövetett pusztítások és visszaélések nem 
valának annyira undoritók és iszonyatosak, mint a mellyek a polgá
rosultság delében a Katholikusnak nevezett király nevében véghez
vitettek. A kolostorok erőszakkal feltörettek, s belölök a szüzek kivon
szoltattak, hogy megfertőztessenek a tivornyákban, hol az asztalokat 
oltárok s az ivó edényeket kelyhek helyettesitették; részeg németek 
hibarnoki kalappal fejökön, s templomi ruhákba öltözve ocsmány tán-

l :l* 
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czokat jártak s a lánczra füzött apák és férjek szeme láttára gyaláz
ták meg azok leányait és nejeit; még a siroknak sem kegyelmeznek 
s II. Gyula ujjáról egy arany gyürüt elrabolnak. A lutheranusok ör
vendeztek a szent dolgok illyetén megbec~telenitése, és az általok 
bálványimádás tárgyaiul tekintett képek és szobrok megsemmisitése 
felett j Araceli biborookot koporsóba fektetik s gunyos halotti szer
tartások között Rómán keresztül hurczoljált, palotájában pedig 
kelyhekből részegednek le s azután magát egy nemet háta rnegé lóra 
ültetik s igy küldik házról házra váltságdíjának összekoldulása vé
gett; egy papot kényszeriteni akarnak, hogy egy szamarat megáldoz
tasson j ezután a Vaticán egyik kápolnájában összegyülekezve sa fen
álló szokásoknt utánozva VII. Kelement leteszik s helyébe egyhan
gulag Luthert kiáltják ki pápának. 

Sokan, kik a németektől nagy áron váltották ki magukat, a 

spanyolok által ujra elfogatnak s ujabb rnéltatlanságok, ldnzások és 
sarczok alá vettetnek. Későbben a Co.lonna bíbornok parasztjai ér
keznek meg, az elkövetett iszonyatosságokat ismétlendök. Olaszok, 
SfJanyolok és nérnetek vetélkedtek egymással, hogy rninél nagyobb 
bántalmakat k?vethessenek el nemcsak a főpapokon !! az egyházi ,;ze
mélyeken, de még az át·tatlan lakosságon is. Kelemen végre megadta 
s kötelezte magát, hogy az ellenséges sereg foglya marad, míg négy
százezer aranyat le nem fizet, hogy Parmlit, Piacenzát és Modenát :H
engedi, császári örséget hozand Rómába s azután Nolában vagy Ná
polyban fogja bevárni a császár további rendeletét. 

V. Károly e mészárlásokban csak annyira volt bünös, mennyire 
bűnös az, ki egy zápor-patakot a rnezöre bocsát, a nélkül hogy előre 
látná a pusztitásokat, mellyeltet majdan nem birand elhárítani. Azért 
másokat és lelkiisméretét ela\tatandó, imákat rendel a pápa megsza
badításáért, gyászba öltözik és mentegeti magát a fejedelmeknél ; 
azonban nagy örömére szolgált a világnak megmutatnia, hogyan bo· 
szulhatja meg azt, ld Francziaországhoz ltözeledik; a pápa váltság
dijából csak egy tallért sem enged el, sőt Spanyolországba igyekszik 
éit csalogatni, és "az okosabbak azt hivék, hogy a pápai méltós:ígot 
azon régi egyszerüsé;;bc és szegénységbe szándékozik visszahelyezni, 
midön még a pápák a világí dolgokba nem egyeledvén, egyedül a lel
kiekkel foglalkoztak, amit a számtalan visszaélések s az előbbi pápák 
botrányos viselete miatt sokan helyeseltek és ohajtottak, s már a nép 
között is lehetett hallani, hogy a pásztori bot és kard nem illik össze 
s hogy a pápának vissza kell térnie a Lat•wánba, s ottan misét mon
dania u (Varr,hi), 
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A világ fővárosa s az egyház feje ellen elkövetett méltatlansá
gok boszankodással töltötték el az egész kereszténységet, é~ I. Fe
rencl!l s VIII. Henrik Amiensben (augusztus 18) szövetségre léptek, 
a pápát és Francziaország gyermekeit l{iszabaditandók, Sforzának a 
milanoi herczegséget biztositandók, s V. Károly tulknpásainak gátot 
vetendiík. Károly Ferenczet szószegésröl vádolta, s késznek nyilat
kozott a mellett személyesen síkra szállani; Ferenez meghazudtolja 
iít ; azután kihívó leveleket váltottak egymás közt 1) 1 s meghatároz
ták a párviadal helyét és napját ... Ha ez megtörtént s mindketten 
elvesztek volna, mennyi vér és könyü megkiméltetik! de kijátszot
ták egymást, s a párviadalt a nemzeteknek kellett helyettök elvégcz
niök. :B:s a szegéuy Olaszországnak, rnelly embertelen v.:ndégeitöl a 
döghalállal is megajándékoztatott, ujabb küzdelemre kellett ké
szülnie. 

Mig Andrea Doria, ki az őt fizetni nem biró pápától elpártolt, 
Genuát bevette (1527 aug.), Lautrec (oktober 1) harminczezer fran
cziával átkelt az Alpeseken s Páviánál boszut állott királya fogságá
ért 2), s azután Róma felé indult a pápát megszabaditandó. Itt a la
kosság éhhalállal küzdött, nem mervén a falusiak élelmi szereket 
vinni a vásárra; a császári seregek vezéreinek nem lévén pénzök, 
nem birják katonáikat a rómaiak vérétől és vagyonától távol tar
tani; s minthogy VII. Kelemen, jóllehet öt bíbornoki kalapot százezer 
scudojával áruba bocsát-ott s ezenkivül kétszázezeret nagy kamatokra 
felkölcsönzött (Segni) , nem birja a váltságdíjára megkivántató ösRze
get elöte1·emteni, a németek azon hírt hozzák forgásba, hogy a pApát 
meg fogják gyilkolni. Az általa kezesekül átadott püspökök, érsekek 
és római előkelök lánczokra füzetve három ízben hurczoltatrrak a Vi
rágmezőre (Campo de' fiori), s avval fenyegetik őket, hogy felakaszt
ják, ha a pé11z késik, s valóban csak azáltal lehetett öket megmenteni, 
hogy a dühöngöket lerészegiték. Kelemennek sikerült álruhában 
megszöknie ( deczember 9.), de a védelmére siető francziák iránt nagy 

1) Varchi (Storie, !ib. V.) közli ezen kihivó leveleket, mellyek annyira bot
r{myo•Rk, hogy kháházi hösei"nknek is gyalázlitokra válná.nRk. 

2) A p:l.viai várba legel6ször egy ravennai katona lépett be. Ez a falkorona 
helyett azt kérte ki magán11k, hogy Antoninus Piusnak Rl\vennából Páviába fltszál
litott szobrát. szabRd legyen szülö városába visszavitetnie. Midön az átszállitási 
elömunkálatok megkezdettek, a páviaiak jobban sikeseredtek felette mint vArosok 
kiraboltatásán s olly zajt ütöttek, miként Lautrec kénytelen volt az emlitett ka
tonát rí•birni, hogy ann.vi 11ranyért, mennyiböl egy korona készittethetik, állana 
el kérelmét.ö\. 
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hálára lett lekötelezve; VIII. Henrik az általa nyujtott segély jutal
mául azt követelte tőle, hogy nejével aragoniai Katalinnal kötött há
zasságát semmisnek nyiivánitsa; V. Károly pedig letevéssei fenye
gette, ha ebbe beleegyezne, s igy a pápa ismét visszatért ingatag po
litikájához, s minthogy mindenkit meg akart magának nyerni, minden
kit elidegenített magától 1). 

Ezalatt a ragály és katonaság, alig lehetne megmondani, mely
lyik volt gonoszabb, folytaták Rómában pusztitásaikat. Miután itt 

') ~Giovanni Gioachino ur tegnap estve érkezett meg R csupán egyszer 
volt urunknál; eddig még miröl sem értekeztelt, kivévén, hogy ö Bzentségét sürgette, 
hogy nyilatkozzék, elöadván, rniként azonkivül hogy a személye és az egyház ellen 
elkövetett sérelmeket büntetlenül hagyni nem lehet, a császár olaszországi uralma 
•en kire sem olly veszélyes, m int épen ö szent.ségére, véleményét számo R olly okok
kal támogatván, m~llyek e tárgy köriil felhozhat6k. A mire ö szentsége azt felelte, 
hogy a kereszténység ennyi szo rongattatásaiban, mellyek különben is csak az 
egyház megrontásával és gyöngítésével végzödhetnek, neki is szükséges osztoznia. 
De hamindjárt bele is akarna a harczba elegyedni ö szentsége, sziikséges eliSbb 
megfontolnia, milly állást foglaljon el abban, mert három olly hatalom által sz6-
litta.tott fel a szövetkezésre, mellyek által ö szent~ége érzékenyen megsértetett 
és károsittatott; a ,-elenczeiek és a ferrarai herezeg birtokait foglalták el, a flo
rencziek pedig a legellenségesebb indulattal viseltetnek id.nta, nem látja át tehát, 
milly okoknál fogva lehessen öt nn-a birni, hogy ezekkel szövetkezzék, még mielött 
birtokait visszabocsátották volna . 

• Azt hiszem, hogy ő szentsége az Isten és józan itélete által vezéreltetvf' 
tette, hogy eddig egyik részre sem nyilatkozott., mert mindaz, mi idáig történt, 
semmivé lenne, ha ö szentsége most midön a harcz kimenetele előttem kétsége
sebbnek hl.tszil< mint valaha, valameily meo·ész határazatra ~zánná el magát. 

~ Mi mostani veszélyes helyzetét illeti, legtanáesosabb rá nézve semleges
ségben maradnia, leginkább azért, mert ekként meg nem sérti a császárt, söt 
kedves dolgot teszen avval neki, s azonkivül ezen eljárá~ Angolország részér<ll is 
helyeseltetik ; de meg kell gondolni, hol!"Y ha e háboru a császár P-lönyére döl el, 
ö szentsége az ö kegyétől fog függni, Olaszor~zág többi részeinek pedig még csak 
reményök sem leh~t, hogy valaha a szolgaságból kiszabadulhassanak. Más rolszröl 
n franczia királyt nem elégiti ki a páp& semlegessége, h11 pedig urunk mellette akarna 
nyilatkozni, a császárnfll minden befolyását elveszti a majdan bekövetkezend/í 
béke alkudozásoknál; továbbá. a legnagyobb veszélynek teszi ki magát és az egy· 
házat azon esetre, ha a franczit\k eme vállalatukban is hajótörést szenvednének. 
És még azt is meg kell fontolni, hogy ha iS szentsége a franczit\k részére nyilat
koúk, ezek hanysgabbnl fogják a hadi szüksé~leteket kiállitani, és látván, hogy ö 
szentsege többé sem allmra nem léphet sem békét nem köthet a császárral, annyi 
terhet rakn!lk rá, hogy nem leszen képes mozdulni, és ha a császár a pápt\t alt· 
kor, mid<ln még érintetlenül t\llott s azonkivül még a florencziek haderejével is 
rendelkezett, tönkre engedte tétetni azért., hogy öt segiteni nem akarta, mennyivel 
inkftbb teheti azt most, n.idfln alig képes mugAt feutartani." Lelt. di H·. a Pr. 
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nem volt mit rabolniok, a szomszéd vidékeket árasztották el, minde
ntitt pusztítva és sarczolva, minek következtében a parasztok olykor
olykor a vészharang által összecsöditve iszonyu rnészárlásokat vittek 
véghez közöttök 1). Ezalatt a régi pártoskodások ismét megujultak1 s 
az Orsini-k és Colonna-k az ország na~y kárára egész elkeseredett· 
séggel folytatták előbbi ellenségeskedéseiket 2), 

') Néha ö szentsége elméjébeo azon gondolat is megfordult, hogy a nép
nek meg kellene engednie, hogy gyilkosait megbüntethesse. A ki az 11kkori őszin
teséget ismerni aka~ja, olvassa. el az alábL következő s Giovanni della Stnffá-hoz 
intézett levelet. Renzo di Ceri egy kegyetlen csapatvezér volt, ugyszintén a bar
czias Napoleone Orsi ni is, ki farfa. i ap6.tnalt is neveztetett, kezdettol fogva rá 
lévén ruh6.zva azon a.p6.tság : 

.Az ut, mellyet Renzo ur választott, csupán élösködésre van számitva, jól· 
lehet egyért-másért fizet., nagyobb részt mégis mások költségén látja el seregét. 
Ön látja., hogy az urbinói herezeg nem akatja, miként az ö államán vonuljon át 
seregével, különben rövidebb utat találhatott volna "enegagliába annál, mellyet 
rnos t követ. Urunknak egyáltalában ellenére van ez, s önnek a. rnult hó 28-án é8 
29-én kelt leveleire H szentsége részéről általam válaszoltatik, miként ujolag adjn 
értésére Rcnzo urnak, hogy ö szentBége nem fogja tovább seregét állarnában meg
tiirni, m~lly még kevésbbé képes azt élelmezni mint az urbinói herezeg tartomá
nya s hogy ennélfogva siessen rendeltetése helyére, s eredeti terve szarint men
jen Senegagliána, ottan hajóra szállandó, vagy más vidékre, Anconára. azonban ne 
számítson, miután ennek lako~ai ugy sem fogadnák be; még azon esetben is, ha 
l';enegagliában mi paraucsot sem kapn", !IP menjen Ravenna. felé, mert ha ü szent· 
ség~nek nem is lenne ez ellen kifogása, R nép nem türné meg. Azért szerényen de 
P.gész erélyességgel kérje fel ön öt, hogy azonnal induljon utnak s ez megtörtén
vén nJUjtson neki ön segédkPzet az élelmi szel"ek elötererntésébeu, ha t. i. azokat 
kész pénzzel fogja Jizetni ; dc ha végre nem akarná ezt elérteni, és seregét to· 
vábbra is ö szent.sége államában a n<\p vérén akarná hi?.lalni, mondjon ellent, s 
uyilatkozta.sa. ki, hogy önnek parancsa van öt tovll.bb ottan· nem türni s hogy 
ön másként fog magán segíteni, miként? nem sziikség önnek megmondanom ; hogy 
továbbá 11. népek most más gondolkozásualr, s ha a farfai apát nem is csatlakoz
nék önhöz, kinek serege egyébiránt esel<ély számu fegyvercsel<bi:Sl áll, a vészha
rang meghuzll.sával s a nép zabolájának megeresztésével nagy erHre lehet szart 
tenni, miböl ha azután nagy bajok származnának , urunk Isten és Rz emberek 
elött mentve leone, annyíval inkább, hogy már nem lehetett állama pusztítását 
tovább türnie. Ön érzi urunk akaratát s tudom, hogy az erélyesség nem fog ön
nél hiányozni annak végrehajtasában. Éljen boldogul. Vitterbo oetober 3-án 1628. 
Jacopo Salvia ti. • 

2) Baldassare Castigliani grófnak : "Lehetetlen volt a Colannákat a. farfai 
11pát elleni boszutól visszatartani, mellynek végrehajtásll.ban Julio és Caroillo Colon
na több kastélyt perzséltek fel és pusztitattak el, mint a farfai apát házakat, s 
még azon Ursiniak ellen is dühöngtek, kik nem voltak résr:esek a farf11i apát vét
Uben, feldulván még Ursini bibornolt államát s a farfai apatságot is, melly 
egyébirll.nt egyházi javadalom, honnét épen ma több szerzetes jött ilrunkhol'l, 
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Nyolcz egész hónapig dulongtak Rómában az ellenséges csapa
tok, mignem az oraniai herezeg a legyőzött császáriak feletti vezény
letet átvévén, sikerült neki azokat onnét kivonni s Nápolyba zárkozni 
(1528 april 29), melly ellen Lautrec a francziák fővezére fenyegetö 
állást foglalt el. Ez, miután hadereje a fekete sereggel növekedett 
volna, mínden nehézség nélkül az egész országot elfoglalja, a nép itt 
sem igen törödvén avval, ki legyen ura; azután a várost a szárazföldi 
oldalról bekeriti, mig Andrea Doria azt a tenger fellit ostromolja, ki 
ugyanazt gyakorolván a tengeren, mit mások a szárazon, saját költ
RégPn tizenkét hadi hajót állit ki, és tönkre teszi a castiliai hajóhadat, 
melly Nápoly segitségére sietett, magá.t Moncada alkirályt a hajóhad 
vezérét is megölvén s Del Vasto örgrófot számos nemesekkel egyiitt 
elfogván. Ferencz St. Paul gróf vezérlete alatt szintén küldött Olasz
országba segédsereget, melly változú szarencsével harczolt Lombar-

elpanaszoland6k , hogy nem maradt egy kelyhök vagy egyházi öltöz~kök söt 
6gyelleu Iámpájok sem, me Ilyet az U r tiszteletére meggyujthatnának, a mi felette 
nehedre esett urunknak, ki e miatt panasr~.t emelt Nápolyban, honnét meg is 
órkezett a rendelet, hogy a pusztitásoknak vége szakittll.llsék, de már akkor, mi
dön majd minden el pusztittatot t, a mi elpusztitbat6 volt, a fegyvert mindazáltal 
most sem tették Ie. Nem lenne elég egy könyv arra, hogy Ieirjam a gróf előtt 
ezen az országon ejtett sérelmeket, mert valamint a ho~szu betegség a testben 
mindig hagy bátra valameily utáfájdalmat és gyengeséget, ogy e tartomány is 
a tavali pusztítás által felette meggyeugittetvén, mindennap ujabb gyötrelmet 
érez. Értesitettem már a grófo t azon k.l.rokr61, mellyeket a farfai apát a Colonnák 
birtokain tett. Utóljára hogy mindenkit meggyö:.~zön, miként mindaz, mit elköve
tett, urunk akarata ellenére történt, épen ugy b.l.nt ö szentsége birtokaival mi
ként Ascanio uráival; Tivoli t kirabolta, töbl.1eket fog·s~gba hurczolt s minden ki
gondolhat6 kegyetlenségeket elkövetett, azut;\.n pedig felszedvén magát, hogy Ren
zo urhoz csatlakozhassék, a Markákba vonult s ottan is an nyi ro sza t okozott, a 
mennyi tőle csak telhetett- A miért is ö szentsége oda müködik, hogy öt apátsá
gát61 és államlr.t61 megfosztassa. Más részről Julio és Caroillo Colonna nem csak 
az apát é" más Ursiniak kastélyait dulták fel, de még Agnani-t is kirabolták és 
Tivoliban azon keveset is elpusztitottflk, amit az ~<pát még meghagyott. Giam
battista Savello ugyanazt tette Sabin.l.-ban a fötisztelendö Cesariooval történt 
versengés következtében; vele vagynak Cristoforo Savello, Pirro 9e Castel de 
Piero, Ottaviano Spiriti, és sok mások, kik nem azért akarnak császáriaknak 
tartatni, hogy ö felségét szolgálják, de hogy nevével takarózhassanak. 

n Ezekhez és más hozzájok hasonlók hoz az ~hség és rabiAsi vágy által 
késztetve számosan csatlakoznak, kik azután egyesülten tönkre teszik a vidéket, 
hová lábaikat beteszik, mint nem régen Rieti-ben történt, hol ámbAr barátságosan 
fogadtattak, csupán azért mert e tájék felette ghibellin é•·zelmü volt, elkezdettek 
rabolni, de midön egy r~szét már kizsákmányolták, Rieti lakosai e miatt iuge
rültségbe jövén fegyvert ragadtak R mintegy háromszázat leölvén közülök, öket 
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diában '), mignem Milano szomszédságában Landriano mellett a fá-
1·adhatatlan Leyva által megveretett s maga a fővezér is fogságba 
ejtetett (1529 junius 21). 

Lautrec addig késett Nápoly alatt (1528), mignem a pénze ki
fogyott s a járvány seregében kiütött, minek következtében részint a 
levegi:l roszasága, részint a rosz felügyelet, részi nt pedig az egészség
telen lakások miatt az ostromló sereg egy hónap alatt huszonötezer
riil négyezerre olvadt le, s magok a vezérek si:lt Lautrec ib áldozatul 
esett (agu:>ztus 15.) Utóda Saluzzo örgl'óf felhagyván Nápoly ostJ·o
mával A versába vonult vissza, hol kényszerülve lévén magát meg
adni, e feletti szégyenérzetében nem sokára elhal (augusztus 30), s 
igy a legszebb hadsereg maradványai istállókba zárva nyomorultul 
vesztek el, minek következtében a lég még jobban megromolván a 
l1alandóság és e miatt az olaszoknak az idegenek iránti gyülölete iszo
nyu fokra hágott 2). A fekete sereg, melly megmutatta, hogy az 

a virosból kiiizték, de még igy sem sikerült az elrablott jószágoknt tölök vissza
venni, kivévén némelly csekélyebb értékü tárgyakat_" 

1) "Emlékezetem szerint 11. francziák egyetlen hosszura buzódott villalatban 
aem voltak győztesek , azért f;llek, hogy a mostaniban is ugy járnak ; és mintán 
tudom, mennyire elbizakorlottak, s milly nagyon számitanak az ellenség gyengesé
gére, már látni vélem, hogy mihelyt megtudják, hogy a császár zsoldosai közöl 
sokan haza mentek, hanyagabbul fogják folytatni készületeiket és ama jó Úr St
Paul gróf, mint szokták mondani, l;ét,zersiilt nélkül fogja magát Olaszországban 
találni, vagyis nem fogják ellátni pénzzel . • _ . De az Isten ezerelmeért titkos 
betüket használjon ön, ha valami kedvezlitlen dolgokat ir a fr~ncziáltról, mert 
nem elég azt írnia, hogy mennyire fáj önnek, miként dolgaik nem szerencsásen 
folynak, a mint azt én is irom önnek ; nekik az a szoká.suk van, hogy mindent 
rosznak tartanak, mi nincs inyökre, és azt hiszik, hogy a ki azt elheszéli, kár
örömböJ teszi, s azért, hogy ö is óhajlja, hogy az ugy legyen sat." Lett. d·i Pr. 
a Pr. IlL 27_ 

2) A Molini által kiadott Docu1nenti di St<wia italÍQ/11a czimü munkában 
CCXCI szám alatt egy nagybecsü levél ta.IIL!tatik Teodorq Trivulzio -és G ui do Ran
gonitól (1529), mellyben ezek kijelölik a módokat és eszközöket, mellyeket a fran
czia királynak a csá.zár elleni háborujában felhasználnia kellene. A többek között 
ezt mondjAk: .És ezen vigyázat é, rendkivüli gondosság annyival is inkAbb ~zük
séges, minthogy az embernek csalárd, hütlen és gono~z ellenségeklrel van dolga, 
kiknek állhatatos:;Aguknál és makacsságuknál fogva türelmök van a kedvező al
kalmat bevirni ; ugy látszik, mintha mindig azon véleményben volnának, hogy ö 
felségének és szövetségeseinek seregei maguk magukat fel fogják emészteni. Mint
hogy pedig ez már több iz ben megtörtént 1 a kilátásban levő hadjáratra minden 
szükséges előintézkedéseket annak idejében kell megtenni ..• Ugyszintén jó le
szen ulegendö sá.nczásókat is hozni Francziaorszá.gból, miután illyesek Olaszor
szAgban nehezen találhatók , a parasztok éh8ég 1 döghalál s mds okok miatt 
nagyobb rénint kihalván." 
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olasz vitézség még nem halt ki, szintén feloszlott; a hires aknász 
Pietro Navarra, ki a most lefolyt harczokban fontos szerepet játszott, 
elfogatván, V. Károly által fejvesztésre ítéltetett, azonban a vár kor
mányzója megszánva ez öreg höst 1 börtönében saját kezével foj
totta meg. 

Az orániai herezeg nápolyi alkirály ly á neveztetvén a béke ideje 
alatt is folytatá a harcz iszonyait : nevezetesen számos fóurat arról 
vádolt, hogy a francziákkal egyetél'tettek, csupán azért, hogy őket 
kivégeztethesse s vagyonukat lefoglaltathassa ; a R6mát kirabló had
sereg hátralévő félévi zsoldját a nápolyiak által fizettette ki. És ez 
volt kezdete azon eszélytelen és zsarnok kormánynak, melly két szá
zad lefolyása alatt Olaszország legszebb részét olly nyomorulttá 
tette. 

A végső csapást Francziaországon Andrea Doria elpártolása 
ejtette. Del Vasto őrgróf mint fogoly tapasztalta, milly mélyen sértve 
érzi magát Doria a franczia udvaronczak udvariatlan bánásmódja, s 
azon körülmény által, hogy a király a levante-i hajóhad parancsnok
ságát más tengernagyra ruházta s ~"gyszersmind Genua kereskedését 
Savonába akarta áttenni, mellynek kikötőjében az evégre szükséges 
elömunkálatok meg is kezdettek. Az őrgróf Doria ezen hangulatát 
felhasználván azt tanácsolta neki, hogy szabaditsa meg hazáját azok
tól, kik kevéssel előbb azt kirabolták, most pedig kiváltságait lábbal 
tapodják. És valóban Genua arra volt kinézve, hogy ~panyol és 
Francziaország között aljas alkudozás tát·gyát képezze, s az utóbbi 
csak azon okból akarta azt még megtartani, hogy annál drágábban 
eladhassa. Doria azért arra határozta magát, hogy a:.~t a vetélkedők 
körmei közől kiragadja s kész volt jellemén csorbát ejteni, hogy ha
záját megszabadithassa. Azért Francziaországtól a hazáján és szemé
lyén elkövetett sérelmekért elégtételt kért, minthogy azonban ez meg
tagadtatott, Doria V. Károlyhoz fordult, s ki lévén elégitve a csá
szártól eléje szabott föltételek által, annak zászlója alá szegődött, s 
felhívta ( szeptemb- 12) Genu át szabadsága kivivására 1). Gen ua el-

1) ~Andrea Doria a császll.rtól hatvanezer <!arab aranyat és Genua ,zabad
s!gát kérte, H ezenkivül tízezer mérö gabonát a más c~ekély jelentőségű föltéte
leket kötött ki. Ö fölsége nem csak kérelmét teljesítette, hanem ezenfelül azt 
írta a herczegnek, hogy a háboru szerenesés bevégeztével Doriát Nápolyban egy 
nyolcz-tíz ezer aranyat jövedelmező tat·tománynyal jutalmazza ; ezenkivül Philip
pino grófnak ezer hataz!zat, Cristoforo Pallavicino , Doria hivének hatszázat, 
ugyanannyit Erasmwmak, ugy hogy mindnyáj11n örültek, hogy a c~áRzát· szolgála
táha léptek." Lett di Pr. a Pr. Ill 43, 
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vesztése végzetteljes hatást gyakorolt Francziaország ügyeire, mert 
miként Brantome mondja, a ki nem ura Genuának és a tengernek, az 
nem uralkodhatik Olaszországban. 

Ekként Doria tette az utólsó döfést Olaszországon azáltal, hogy 
V. Károly kezeibe játszotta azt, késöbb pedig fiának JI. Fülöpnek 
barátja és támasza lett; de viszaszerezte Genua szabadságát s vissza
utasitotta V. Károly ajánlatát, ki nem lévén barátja a köztársaságok
nak öt Genua fejedelmévé akarta tenni t) 

Eközben a hatalmasságok mindnyájan belátván a béke szüksé
gét, megkezdették az alkudozásokat, s a császár és pápa Barcelloná
ban végre egyességre léptek (1529 junius 29). Kelemen sokkal ked
vezőbb föltételeket nyert mint a minöket a győzelem után még a leg
jobb esethen is remélhetett: jelesen a császár megigérte, hogy Ve
lencze által visszaadatja neki Ravennát és Cerviát, a ferrarai herezeg 
által Modenát, Reggiót és Rubierá.t ; hogy Florenczbe a Medicieket, 
Milanoba pedig Sforzát visszahelyezi, ha t. i. ennek sikerül bebizo
nyítania, hogy a Morone-féle összeesküvésben nem részes; és ezen
kivül kötelegte magát, ~ogy a németországi eretnekeket az egyházba 

1) Segni (Stol'ie jior. II.) említi, hogy Luigi Alamanni-tól hallotta, miként 
ev. egykor Andrea Dorill.nil ennek szép tettéről t. i. hazájl\ megszabaditá.Báról be· 
8zélgetvén, amaz mosolyogva mondá ennek : Bizonyára Andrea tetted neme• volt, 
de még nemesebb és Jényesebb leend~tt, ha abban ollyaa valami ninca, a mi nem 
hagyja o,zt egész fényéhen föltünn·i. Lnigi azt mondá nekem, hogy Doria ezen sza
vakra egyet sohajtott s egy ideig csendesen maradt, azut{m pedig derült arczczal 
hozzá fot·dulva ig·y Azólt: Nagy szereneae az emberre , hamindjá1·t bensőleg nem 
egészen szép eszközökkel is képes valameily szép tettet végt·ehajtani. Tudom, hogy 
nem caak bt, de máaok i.t azon szemt·eltányáat teszik nekem, ltogy ámbá1· mindig 
Francziaország részén voltam s Fm·encz hirály kegyéből magas polezra emelkedtem, 
mégi.. legnagyobb aziiks~qében elhagytam öt a ellenségével szövetkeztem. De ha a világ 
tudná, milly nagy szeretettel viseltettem hazám iránt, megbocsátaná nekem, hogy nem 
lévlfn képes mda uton hazámat szabaddá és nagygyd tenni, olly eszközhöz nyultam, 
mellyről tudhattam, hogy annak felhaaználá.•a bizonyaa tekintetben vétkül Jog nekem 
felrovatni. Nem akarom emliteni, hogy Fe1·enez király, ámbár azolgálatomat iglfnyhe 
vette, nem akarta azon igéretét beváltani, l"ogy Savondt hazámnak visszaadja, merl 
ezen körülmény nem elegendő ok arra, hogy az ember adott navát megazegje. De 
elegendő ok volt erre az, hogy bizonyosan tudtam, miként a franczia király aoha 
nem fogja Genuának szabadságát visszaadni, hogy mindig kornu1myzót Jog ottan tar
Iani a a várat kezeiből soha ki nem ereszti. Minthogy pedig m'indezeket sze•·encaésen 
megnyer/em, lazáltal hogy tőle elpártoltam, mindazoknak kik a dolgot helyeaen Jogják 
fel, behizonyithalmn, hogy tettemen mi árn?Jék sincs, melly annak fl!n.yét elhomdlyo 
•ilhal.ná. 



- 204 -

visszavezeti. A pápa viszonszolgálat fejében a császári koronát adná 
-neki és Nápolyra investiturát. 

N6i béke. 
Más részről Margit Károly nagynénje és Savoyai Lujza Ferencz 

anyja Cnmbray-ban összejövén, közbenjárásuk által az ugynevezett 
n ö i-b ék e (augusztus 5) jött létre, mellynek erejénél fogva Ferencz 
lemondott az Artois, Flandria és Charlerois grófságokról, Károly pe
dig Burgundiáról, melly a Ferencznek eljegyzett Eleonorától sziile
tendö gyermek örökségét fogná képezni. Ezen herczegnö magával 
hozta Francziaországba a kezesekül ha~yott királyi gyermekeket, kiket 
Ferencz most nagy összeg aranyért váltott ki. Ferencz, ki maga ré
szére kedvezöbb feltételeket eszközlendö az olasz hatalmas~ágokat 

uj erőmegfeszítésre ösztönözte, most a spanyolok boszujának en
gedte át azokat, lemondván Olaszországban minden jogairól és sem
mit sem kötvén ki egykori szövetségesei réRzére. Hát most mond
hatta volna-e a lovagias király "Mi sincs elveszve a becsületen 
kivül?" 

Margit ez alkalommal oda nyilatkozott. hogy száz Florenezet is 
oda dobott volna, hogy a királynak csak egyik fiát is visszakaphassa; 
azért e városnak, melly a franczia király csábitó szavainak hitelt 
adva, Doria és saját államférfiai azon bölca tanácsára, hogy a császár
ral szövetkezzék, nem hallgatott, most azt kellett tapasztalnia, hogy 
aljasan elárultatott, a nélkül, hogy jogai vagy panaszai tekintetbe vé
tetnének. 

Károly, ki a Molukkákhozi igényeiről négyszázer darab arany
ért Portugalia javára lemondott, Andrea Doriát Barcallonába hívta, 
s ott nagy kitüntetésekben részesitvén őt, hajójára szállott s egy erős 
hadsereg kiséretében Olaszországba vitorlázott. Ez örül ve a nyuga· 
lomnak, bármi áron vásároltatott legyen meg az, mindeniitt müvészi
leg felékesíté az utakat, hol az vonult el, ki Olaszország sorsát kezei
ben tartotta. Károly és a pápa Bolognában öt hónapig laktak egy fe
dél alatt, itt folytatván az alkudozásokat. Amaz határozottan maga 
részére követelte Milanót, mint a melly olaszországi uralmának kul
csát képezné; minthogy azonban Velencze nyiltan, a többi fejedelmek 
pedig alattomban támogatták Sforza herczeget, Károly elállott köve
telésétől, csendesebb időre halasztván annak végrehajtását , a mi 
csakugyan be is következett. 1\'Iilano tehát Sforza birtokába jutott, 
Pávia kivételével, melly Leyvára ruháztatott át ; Comq és a milanói 
erősség Károlynál maradt azon kilenezszázezer darab aranyért, melly
nck fpJe azonnal, má8ik fele pedig kilencz év lefolyása alatt volt neki 
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lefizetendö; Velencze Ravennát és Cerviát visszaadta a pápának, a 
nápolyi partokon elfoglalt tartományokat pedig a császárnak, kinek 
ezenfelül háromszázezer aranyat fizetett; a számüzöttekröl és mene
kültekröl végre kölcsönösen gondoskodtak. 

Genua, Lucca és Siena szabadok maradtak j rnantuai Fridrik
nek herczegi czim adományoztatott j savoyai III. Károly a császár 
sógüra és l. Ferencz nagybátyja a háboruban semleges lévén rni vesz
teséget scm szenvedett. Ferrnrai Alfonz ll. Gyula halála után X. 
Leoval békét kötött, ez mindazáltal öcscse számára egy nagy államot 
aka1·ván szerezni, részint fegyveres erővel részint alkudozások által 
birtokába akarta keriteni Modenát és Ferrarát. A halál megszaba
ditá Alfonzt az oroszlán körmei közöl (a b u n g v e l e o n is), a rnit 
ö valóban egy é1·emre is vésetett, és a császár kegyelmebe fogadván 
öt, neki ítélte oda Modenát és Reggiót, a pápa pedig százezer darab 
aranyért a ferrarai herczegségbe iktatta. 

V. Károly, ha nem is lelkiismerete flll·dalásából, legalább szé
gyenérzetböl, nem akart a kevéssel elöbh kirabiott Milanóba és Ró
mába menni, azért mind a vas mind pedig az arany koronát Bologná
ban tétette feiére ( 1530 február 22 és marczina 24). Ö volt az utólsó 
német császár, ki pápa által koronáztatott meg j és valóban mi jelen
tőséggel birhatott volna az Olaszország képviselője általi lwron:áz
tatás akkor, midön az uralkodói jog felett a fegyver határozott·? A 
festészet, költészet és súnészet versenyzett ez ünnepély emelésében, 
melly a fényüzé;; eme ~;zázadában a legfényesebb vala 1). Az olaszok 
részint kifáradva részint megrémülve hízelgésekkel halmozták el 
Károlyt, és i~>mételve mondák, miként nem is képzelték, hogy az, ki 
annyi iszonyatosságnak es szerencsétlenségnek volt okozója, illy 
nyájas és udvarias lehessen. 

Ezen örömünnepélyek között hajtatott vég1·e OlaszOI'Bzág, töké
letes megaláztatása, mellyet a hatalmasságok eg)~enetlensége kezdett 
meg s azok egyetértése végzett be. Az apró államok kiizött eddig 
fenállott egyensuly elenyészett, azok l!gy része a csá:5zárnak levén 
alávetve, más része pedig elnyomva s megalázva; a pápa megrémül
vén a reformatio gyors terjedésétöl, lábaihoz borult a császá.rnak, ki
nek elődei az előbbi pápák előtt annyiszor reszkettek, és ha előbb a 

1) Gaetano Giordani Della venuta e dinwm in Bologna di Clemente VII. 
per la coronazione di Carlo V, a.da.tokka.l és metszetekkel ellátott kr6nika ~at. 

Bologna 1842. A Bllvoy11i herezeg ez a.lkalomm11l hJ\romszbezer skullo értékű 
ruhát viselt. Monum. hist. patriae, Script. I 861. 
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császá1·ok ellenében elfoglalt ellenzéki állás képezte a pápák dicső

ségét és nagyságát, most a pápaság szint változtatva a ghibellinek 
táborához szegődött, mi által Olaszország sot·sa mindenkol'ra el volt 
döntve. Ez, ha eddig sokat szenvedett is a döghalál és háboruk kö 
vetkeztében, mindezen bajai legalább mulékonyak voltak s nem emész
ték fel jóléte gyökereit, most azonban egy eszélytelen kormányzat 
alá kell hajtania fejét, melly gyilkos elveivel rendszeres hadat folytat 
a gondolat, lángelme és ipar ellen. 

BETEDIK FEJEZET. 

A M e d i c i e k v i s s z a h e l y e z és e. - K á r o l y é s Fe
r e n c z k ö z ö t t i h a r m a d i k h á b o r u. - A z o l a s z 

füg g e t l e n ség v é g v o n a g l ás a i. 

Olaszországban most már csak Florencz tartotta még meg füg
getlenségét, melly az általános békeszerződésbe nem volt befoglalva. 
II. Lorenzo Medici, Cosmonak, a haza atyjának végső ivadéka el· 
halván (1519 april 28), a florencziek sürgették X. Leót, hogy adná 
vissza. szabadságukat; de ez Giulio bibornokot, családja törvénytelen 
sarját küldé nyakukra, ki megigérte, hogy sem a tisztviselök kineve
zéset nem fogja magának követelni, sem egyéb fejedelmi jogokat 
gyakorolni. És valóban sikerült neki Florencz szeratetét megnyerni, 
s még azok sem voltak rosz indulattal iránta, kik hazájok szabadsága 
után sohajtoztak ; de a Mediciek párthivei csakhamar felülkereked
tek és zsarnokoskodtak, és senki sem juthatott hivatalba hacsak nem 
általok. Késöbb VII. Kelemen más két törvénytelen ágyból szárma
zott Medici t küldött. Florenczbe, Ippolito-t, a dicső Medici harmadik 
szülöttjének fiát és Alessandro-t, Lorenzo urbinoi herczegnek vagy 
mint beszélték Kelemennek egy mór rabszolganBtöl született fiát. 
Florencz most mint állam minden jelentöségét elvesztve a Mediciek 
sorsának és politikájának uszályhordójává leve, és kénytelen volt 
Kelemen szeszélye szerint pénzt és vért áldozni. Midön Bourbon con
netable rabló népével fenyegető állást foglalt el hazájok ellenében, s 
Chiana völgyét és Casentino-t már feldulta, a fiatalság szokás szerint 
fegyvert kért, hogy a közelgö veszélyt elhárithassa, de ez megtagad
tatván erőszakhoz nyult, s fegyvert ragadva s régi jelszavát na n é p
é r t é s s z a b a ds á g é r t" hangoztatva fellázadt, mi azonban csak-
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hamar elfojtatolL Midön azonban Kelemen mindinkább szorúltabb 
helyzetbe jutott, eliizték a Mediciek et, ( 1527 május 17), kik most 
már harmadszor és utóljára mentek számüzetf>sbe, s egy szabadelvü 
kormányt és néptanácsot alakítottak. 

Itt azonban az alkotmány nem részesitette egyenlő jogokhan a 
nemeseket és népet, a várost és vidékét. Florenczben ekkor a polgá
rok két részre osztattak t. i. S o p p o r t a n t i, adófizetők, azaz oly
lyanok, kik vagyonuktól tizedet :fizettek, és N o n-s fl p p o r t a n t i, 
kik kézi munkájok után éltek. Az előbbiek közől némellyek sem a 
tanácsba sem tisztviselőségekre meg nem választathattak; tökéletes 
polgárjogot csak azok élvezhettek és hivatBlokra csak azok alkalmaz
tathattak, kiknek elödeik a köztársaság, tanács vagy pedig az ugyne
vezett "jó emberek" testületének három fő hivatalában valának al
kalmazva. Ezek közöl (sto.tuali) ismét a magasabb hivatalokra csak 
azok választathattak, kik a föbb mesterségek egyesületeibe valának 
bejegyezve; a kisebb tisztségekre pedig azok, kik a tizennégy alsóbb
rendü meaterség testületeibe voltak beírva. Némellyek, noha a kör
nyéken laktak, adót fizettek Florenczben, ezek vad polgároknak ne
veztettek 1). A gonfaloniere Nicolo Capponi egyenes lelkü férfiu volt, 
de nem volt elegendő ereje vagy tapintata arra, hogy a dühöngök 
(Arrabiati) erőszakoskodásait fékezhesse, azért ezeket megzabolá
zandó a félurakhoz szegődött, és azt hivé, hogy sikerülend a Medici
ekkel egyességre lépnie, ami azonban épen olly kevéssé volt elérhető 
mint a főurak közötti egység. Eközben a golyósok (Palleschi) és a 
régi siránkozók (Piagnoni) hozzá csatlakoztak ; Baldas11are Carducci 
és Dante da Castiglione a néppártot vezették, melly nagy zajt ütve 
a közgyülölet felélesztésévd akarta a Mediciek visszatérését mega
kadályozni ~). 

Nagyban növelte a zavart a döghalál, melly valamint Olaszor
szág egyéb részeiben ugy Florenczben is három hónapig dühöngött, 
naponként ötszáz életet oltván ki magában a fővárosban és összesen 
kétszázötvenezret az egész államban. Fra Bartolomeo da Ficaja Savo
narola-ként töredelmességet prcdikálva járt körül; a köztársaság fejei 
körmeneteket rendeztek s a főurakkal egyesülve mezitláb zarándo
koltak a Boldogságos szüz Imprunetá-ban levő csodatevő képéhez, 

1) Lásd V archi, Storie jio1·ent. a III. könyv végén. 
2) .És el leltet mondani, hogy BaldassariJ Cardneci ur, a. Mediciek ellen

•ége, tilbbet tett azok visszatérésére mint bárki legjobb barátjaik kör:öl." Vettore, 
Sommario della Storia d' Italia dal 1511. al 1527. 
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melly nagyobb csapások alkalmával Florenczbe vitetett át; maga 
Capponi, SavoMrola egykori tanítványa, a nagy tanácRban mestere 
nyelvén szólalt fel, "és utóljára térdre esvén és hangosan felkiáltván: 
i r g a l o ru! utána az egész tanács e szavat hangoztatá" (Var&bi) s in
ditványára Krisztu:; örökös királynak választatott. Azonban ezen áj
tatosság közepatt is jutott ideje arra, hogy a kormányzás, pénzügy és 
igazságszolgáltatás hiányain lehetőleg segiteni iparkodjék, és felhasz
nálván a közlelkesedést aE ugynevezett statualis (előkelő) családból 
négyezer főnyi nemzetörséget alkotott és Florenezet erődökkel vé
tette körül. De mit használtak e védelmi eszközök, midön Olaszor
szág sorsa külföldön döntetett el? 

A florencziekre nézve előny(is lett volna V. Károlyhoz szegődni, 
ki ellenségöket, a pápá t, fogva tartotta i de utálattal viseltetvén a 
spanyol féktelenség iránt és visszaemlékezvén Savonarola azon sza
vaira , hogy a l i l i o m o k c s a k l i l i o m o k k a l v i r á g o z b a t
n ak , hivek maradtak Francziaországhoz, n~m vévén észre, hogy 
ez gyakran mást azokott a hinárba taszitani, hogy abból maga kisza-, 
badulhasson. Es valóban Francziaország mit sem kötött ki részökre 
az átaJános békeszerzödésben. Hogy pedig az általános haldoklás 
közepatt Florencz egy maga élve ne maradjon, a császár, :nidön az 
olaszok jajkiáltásait hallani nem akarva lecsendesített országukból 
eltávozott, seregének tízévi öldökléssel és rablással bélyegzett söpre
dékét Florenczbe küldötte, hogy az itten p. guelf párt utolsó lehelletét 
is elfojtsa. Aljasan elárultatván Francziaország által, melly igére
reteivel még most is ámitgatta 1), a város panaszt emelt a császárnál 

') Carducci, 1629-ben Florencz követe a francz ia udvarnl\1, igy ir: "Több 
ízben emlékeztetvén király íS felségát azon odaadé.sra és hüségre, mellyet & köz
társaság a jelen körülmények között irá.nyé.ban tanusított, ö felsége vilé.gosan és 
határozottl\n kijel•mtvén, hogy nagyon érzi é~ tudja e részbeni kötelességét, erllseu 
ál!itá, hogy soha nem fog szeri'Jöd.lsre lépni anélkül, hogy ebben a tulros javdt és 
szabadsdgának fentartását ki ne kötné, mellyet leülönben is ugy lekint mint sajátját. 
Montmorency úr is ugyanezen btztositá.sokat ismétlé előttem, midön öt szintén a 
modottakra emlékez tettem, a többek között igy nyilatkozott : "Követ ur, ha valaha 
megtörténnék, hogy ö felsége szerzödésre lépne a császárral, a nélkül hogy önök abban 
a legel.tö helyen ne lennének megemlitve és benfoglalva, mondja ön, hogy én nem 
vagyok becsületes ember de áruló." 

Felette érdekes az emlitet.t Cardneci le"elezése, melly most Gino Capponi 
levéltárában találtatik. Milly kevéssé bizott ö franczia diplomatiában, kitetszik 
augusztus 3-án kelt leveléböJ: .A mi franczié.ink annyira gyöngébbek a császári
aknál, hogy azon feltételeket kénytelenek e'fllg~tdni, mellyek eléjök terjesztetoek. 
Mindaz!ltal miut!n mind király 1:1 felsége, mind pedig a többi urak biztositisai 
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"és késznek nyilatkozott bárminő feltételekre ráállani , csak fUg
getlenségét megtarthassa (1529), de a 1tüldöttek, kik a helyett hogy 
mint követek kellő tiszteletben részesittettek volna, mint kereskedők 
kigunyoltattak, s inkább nevetségessé tétettek mint kihallgattattak t), 
nem eszközölhettek ki egyebet, mint hogy legelkeseredettebb ellen
ségöknek VII. Kelemennek kezeibe adassanak. 

Nem maradt tehát egyéb hátra, mint saját erejökre támasz
kodni. A nép, melly annyi idő óta alszokott a fegyverviseléstől s 
csupán a kereskedelemnek és müvészetnek élt, most hőssé lett, s 
visszautasitván a feltételeket, mellyek a szolgaság jármát valának 
nyakára tolandók, és megtámadtatván a függetlensége ellen ös!lzees
küdött hatalmasságokt611 a sorsra bizta jövöjét s hőstettei vel, mellyek 
csak a következő idők igaztalansága miatt nem soroztathattak a tör
ténelem leghősiesebb cselekvényei közé, mindenki figyeimét magára 
vonta. Nicoló Capponi, ki a basztalannak látszó ellenállás helyett 
a tisztességes békealkudozások utját választá, elveszté a nép ~egyét, 
melly nemcsak hogy nyilvánosan kikeit ellene 2), de ezenfelül azon 

következtében majdnem bizonyosnak tartottam, hogy a békeszerzéldésben "' köz
társad.g számára tisztességes és elfogadható feltételek köttetnek ki, nem akartam 
nagyságtokat e reménytlll is megfosztani. u Ugyanazon hó 5-éréll igy ir: "Meg
szomorodott szivvel vagyok kénytelen nagyságtokat azon gonosz és embertelen 
eljárásról értesiteni, mellyet ll felsége és ügynökei ezen békeszerzlldés létrehozá
siban irinyunkban követtek, daczára azon számtalan igéreteiknek és esküdözé
seiknek, hogy mi alkura sem fognak lépni , anélkül hogy abban a követek, 
a hadviselll felek és szövetségesek részt ne vennének. És mégis anélkül hogy 
velünk csak közölték vagy abba minket is befoglaltak volna, ma reggel nagy 
ünnepélylyel kihirdették a békeszerződést ; annyira hogy közlllünk egyik sem 
állhatta meg (a velenezei követek ugyanazon helyzetben vannak), miként sze
mökre ne vesse ezen uraknak igaztalanságukat és méltatlansllgukat , melylyel 
Francziaorszig iránt tanusitott ragaszlwdásuukat és az ennek következtében !<i
állott szcnvedé"einket és kellemetlenségeinket jutalmazták. Ez örökös i"téaül fog 
szolgdlni váro/lUnicnak éa az egész Olaazorazdgnak, hogy mennyire bizhatile a fi·an
cziák szövetségében, igéreteiben és eaküiben. Ugyanezen panaszokra Montmorency 
ur azt felelte : Tehát önök akadályozni akarják a királyi gyermekek visszaszerzését ? 
Vigyázzanak, nehogy egy ellll'flségök helyett kettö legyen. Ezen szavak eszembe 
juttatták a kirilynak , Bartolomeo Cavalcanti ur ellitt kiejtett igéretét, mellyröl 
nagysá:gtok általa bizonyosan értesittettek, s melylyel mindenkit elámíthatott vol
na ; esküvel erösité ugy11nis, hogy soha sem fog a csiszárral másként B lkudozásra 
lépni, és készebb leszen gyermekeit elveszteni mint szövetségeseinek adott szavAt 
megszegni." 

1) Varchi-
') Busini-nak 1549-ik év január 31-én kelt levele, melly a Piaában kifl· 

XV. 14 
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gyanuból, mintha a pápával titkos egy<>tértésben állana, még perbe 
is fogta, s júllehet az árulás gyanuja alól felmentetett, mégis letéte
tett, mert a nép lázas állapotában nem mé1·séklő eszélyességet, de 
tulhajtó erélyességet kivánt a köztársaság elsö tisztviselőjében. He
lyébe Francesco Carducci-t választották, s a siránkozóktól és dühön
göktöllelkesittetve, a florencziek végsö erömegfeszitéssel készültek 
a küzdelemre. Az egész város polgár/-lrséggé alakittatott 1) és a 
sorozás ismét életbe léptetett, mellynek következtében tizezer fegy
veres állott ki: a java a vidéknek, jól felfegyverezve és ugy fegyel
mez ve, mint azt a fegyverviseléstől elszokott néptől várni alig lehete, 

dottal' között nem találtatik, igy szól : "Nicoló Capponi soha nem akarta, hogy 
a San Miniato hegye megerősíttessék, és Michelangelo, ki a legőszintébb ember, 
mondja, hogy a város főbbjei mindent elkövettek, hogy őt arrn birjAk, c.ie Nicolú 
Capponi nem volt ró. vehető, mindazáltal elkezdette, de Nico ló elv o n ta öt a mun
kától és más helyre rendelte. Midön ö a kilenczes hadi bizottság tagjáva lett, 
két vagy Mrom izben l!iküldetésekben járván el, midlln azokból vis~zatérne, 

mindig üresen talll-Ita a hegyet, miért is ll mind jó hirét féltvén mind pedig hiva
talos köteles~égének hivén, hangosan felszólalt ez ellen. Ismét eikf-zdették tehát, 
hogy a hadsereg megérker.tével ottan turthas:;a magát. Én azért ezPn és m!~ kö
rülményekből ítélve azt hiszem, hogy Nicoló meg volt gyözödve, miként a kor
mányforma meg fog változni nem kényurad.ggá ugyan de kevesek uralmává, 
mint azt a gazdagok majdnem minduyáj11n óhajtották, résúnt dicsvágyból, részint 
balgaságból mint pl. Pietro S11lviati és öcscse, részint párt-felekezctcsségböl mint 
Ri~toro és P.er Vettori ; és hozzá teszi, hogy ezen idötöl fogv11 sem ö nem 
volt jó indulattal Nicoló iránt, sem ez ö iránta." 

Busini-nak egy roasik levele, mellyet a pisai sajtó megcsonkított, de Gayc 
egész terjedelmében közlött, elbeszéli a Michelangelo rnegszökésének inrlokait, 
rnelly miatt ez annyira megrovatott: "Kérdeztem Michelangelotól, m i volt legyen 
oka elutazásának, mire ö azt felelte, hogy mirlön tagja volt a ltilenczes hadi bi
zottságnak, a florenczi sPreg a váro8ba érkezvén, ngyszintén Malatesta, Mario 
Orsini és más vezérek is, a tízek a kRtonákat a falakhoz és bást.y ákhoz l'endelték, 
s ellátták őket élelmi és lö szerekkel, s a többek közt Maintestának nyolcz da
rab ágyut adtak át, hogy azokra gondja legyen s ,·e lök a begy bástyáinak egy 
részét védelmezze, rnellyel,et ö nem bent de a bústyál< alatt helyezett el és 
minden őrizet nélkül hagyott; Mario 11z ellenkezőt cselekedte. A~ért Michelangelo, 
ki rnint tbz•viselő és épité•z IL hegy ezen részét szernle alá vette, a~<.t kérdé 
Mariótól, mi "z oka, hogy Malatesta illy k evesot gondol ágyuival? Mire Mario 
igy felelt: Tudja meg ön, hogy Malatesta olly családból való, mellynek mind
egyilt tagja áruló, ás Ö még e~t n várost is el fogj11. ánllni. Erre ő an11yira 
megijedt, hogy szükségesnek látta elutazni, attól felt•én, hogy a város sze·t·enCBéllenül 
fog járni s ennek következtében Ö iB. I Ily hangulatL;m volt akkor i-, midőn vele 
Rínaido Corsini taló.lkozott, kinek elmondá szándékát, rnire Rinaldo ltönnyedén 
azt rnondá : Én is el fogok önne! menni ; s1~t. • 

'J Nardl. 
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kik azután a széls/:5 pát·tok e1·öszakoskodásai ellenében biztositották 
a belbékét 1). Michelangelo Buonarroti mint egykor Arcbimedes az 
eröditéseket igazgatta, és bástyákkal vette körül a várost. Ereole 
d' Este herezeget a ferrarai herezeg fiát és a franczia király sógorát 
fővezérré választották; Malatesta Baglioni-t Perugia urát és más 
csapatvezéreket zsoldjok ba fogadtak ; kényszerkölcsönök, továbbá 
az egyházak és magánosok ezüstjeinek, az ereldyetartókon találtató 
drágaköveknek, ugyszintén az egyházi és müvészi testöletek javainak 
eladása vagy elzálogositása által pénzt szereztek; a háboru vezeté
sére egy kilencz tagból álló s teljhatalommal biró bizottságat alaki
tottak 2). 

Üdvös de elkésett intézkedések akkor, midön a harcz és szol
gaság kapui nyitva állottak, mellyeket VIII. Károly idejében be lehe
tett volna zárni a vészharangak meghuzásával és Savonarola lelkesítő 
beszédeivel, annyival is inkább, mir.thogy akkor még a MediciJk, nem 

1) Ezen katonasúg törvényei a következő jelrnondal tal bocsé.ttattuk snjt6 ah\: 

Aeneadae in ferrum pl'O libertate ruebant. 
2) A florenczi helyhatóság (b>Llia) lóJO-ik év marezius 12-l'lll igy ir Baldas. 

sare Cardneci-nak : "Itten mi mindnyé.jau rendesen jó hangulatban vagyunk, bteu 
segedeimén kivül azon üdvös intézkedésekben helyezvén reményünket, mellyeket 
a város megerBsitésére, a fegyveres erö kié.llitás&ra és mé.s szükséges dolgokra 
vonatkozólag tenni jónak láttunk s nem hiszszüli, hogy más valami ártalmunkra 
lehetne, mint az, ha ügyiink bosszm·a nyulik, amit ug)'an türni fogunk, mi~ csak 
éliink, mert hajlandók vagyunk miudeni!uket feláldozni mintsem nyalmnkat a 
zs6rnokság jé.rmába hajtani. És bizúnyé.ra polgé.raink mélt6k minden dicsérett·e, 
kiknek, j6lleltet annyi m&s kellemetlenségeknek vagynak kitéve, épen nem esnek 
nehezökre azon é.ldozatok, mellyeket szabadsé.gunk védelmére hozniok kell, melly 
annál inkább édesebb, miuél nagyobb az ellene indittatott hé.boru. Ezenkivül 
senki sincs, ki önkénytesen saját kézi munltájával ne járulna városunk erödit
ményei épitéséhez. Azért látván, hogy a viLros igen j61 meg van erBsitve, bár
milly erBtUI sem félünk, és hajlandók lévén nem kegyelmezni még megmaradt 
vagyonunknak sem, azt gondoljuk, hogy addig togunk türni, mig szabaduh\.sunhra 
majdan valami rés nyilik. Nem turiunk elég hálát adni Istennek a:~:é1·t, hogy 
annyi idegen lévén bent a városban, eddig semmi olyas nem fordult elB, ami más 
ostrom alá. vett városokban gyakran megtöt-tént, söt inkább olly szeretet és jóin
dulat uralkodik a katonák és ifjaink között, hogy testvérelmel< lé.tszanak, és az 
idegenek olly készséget tanusitanak városunit védelmében, miként azt kell hin· 
nünk, hogy épen ugy küzdenek saját mint a mi érdekünkben, a mi onnét van, 
hogy igen jól fizettetnek 8 mindenki részérol szeretetteljes bánásmódban részesül
nek; ennek azután HZ a következménye, hogy sok katona az ellenség té.borát, 
hol roszul van fizetve, elhagyja és zsoldunkba szegödik. Ekként egész gyalogsá
gunk, rnind szé.m&t mind pedig jelességát tekintve, olly j6 karb1m áll, hogy h11 
té. borba szállan a, egész Olasv.orszH.g t·cszket.ne el ötte. u 

14* 
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lévén kezökben egyesülve az arany, kard és kereszt hatalma, sokkal 
gyengébbek valának. Most azonban a szabadság ellen ott állott a 
roszul kormányzott tartományok gyülölete, a nép által eltiprott na
gyok haragja, és a Mediciek által megvásárolt szolgai lelkek serege, 
kik százados mesterségökkel megtudták rontani a legnemesebb tulaj
donokat is. A szerzetcs beszédeiben a honezeretetet a valláshoz ha
sonlítván, ennek következtében a guelfek jeles erényei ismét feléled
tek az ifjuságban, s a kereskedő nép nem várt vitézséget fejtett ki, 
hogy legalább dicsöségessé tegye a bukást, melly a fegyverek, áru
lások és sors összeesküvése következtében nem sokáig késhetett. 

A ferrarai herezeg kibékülvén a pápával, a helyett hogy fiát, 
kit a florencziek fővezérökké választottak, ellene küldené, ágyúkkal 
látja el. A különben is kétes hüségü seregek jobban látszottak félni 
a győzelemtöl, mint a vereségtől ; a hosszu harczban kifáradt vagy 
az ellenfél győzelme által elkábított Olaszországból pedig mi segély 
sem érkezett; Baglion e, a ferrarai herezeg fia helyébe kinevezett fő
vezér, nagy katona ugyan de "istentelen, kegyetlen és minden bün
nel s gonoszsác;gal megrakott férfiu volt" '), s ezenkivül Florenezet 
már egyszer el is árulta. VII. Kelemen ugyanazon féktelen sereget 
küldé hazája ellen , mellynek kegyetlenségét előbb ö is annyira 
érezte. Az orániai herczeg, e sereg fővezére, "jóllehet utálattal volt 
eltelve a pápa rendkivüli kapzsisága és ezen igazságtalan vállalat 
iránt, mégis kijelentette, hogy núndaddig fogja azt folytatni, mig a 
Mediciek J:i'lorenczbe vissza nem helyeztetnek" 2). Előre nyomulván, 
a városok egyik a másika után megadták magukat; a Mediciek párt
hivci megazöktek hazájokból, a többek közt Francesco Guicciardini 
is, ki több nagy c~:~aládból származott honfitársaival együtt azt re
mélte, hogy a Mediciek segélyével az aristocratia. hatalmát megszilár
ditandja, nem látván be, hogy ezek épen a nemesek elnyomásával 
akarnak emelkedni; és az ellenség rendelkezése alá bocsátotta ki
tünő politikai tehetségét, melly most fontosabbá leve, mióta Girolamo 
l\lorone meghalt (deczember 15), ki szintén meggyalázta magát az
által, hogy hazája ellenségeinek adta el mély belátását, mellyet az 
ellenök folytatott tusában köszörUlt ki olly élesre. A florencziek 
hazaszere tet által lelkesítve erősen tarták magukat; Savonarola Be
nedetto da Fojano, Zaccaria da Fivizzano és Bartolomeo da Faenza 
szarzetesekben feltámadni látszott, kik avval biztatták a lakosokat, 

1) Varchi. 
2) Guicciardinl. 
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hogy angyali seregek jőnek segitségölue s biztosan gyllzni fognak. 
Azért a polgárok kettőztetett buzgalommal készültek a védelemre s 
a Florencz vidékét ékesítő nyári lakok kertjeiből a narancs- és olaj
fákat kivágván, azokat rakásonként Florenczbe szálliták, az erődít
mények nagyobbítására forditandók. San Giovanni piaczán misc 
után a sorozás utján kiállitott sereget megeskctték, hogy egymást 
sohusem hagyják cl s hazájok szabadságát utolsó lehelletökig fogják 
védeni. És valóban, noha sok gyülölség és ellenszenv volt közöttök, 
olly különbözö véleményüek és annyi pártra lévén oszolva, sem tett
leg sem szóval nem bántalmazták egymást, azt mondván: 

11
Most 

nincs idő a czivakodásra, rázzuk le előbb ezeket nyakunkról, azután 
majd elintézhetjük egymás között bajainkat 1). 

Fea-rucclo. 
Az orániai herczeggel vivott első csatározásokban különösen 

kitüntette magát Francesco di Nicolo Ferruccio (1530), lángoló ha
zafi s valóságos példány képe a nép-hősnek, ki nemcsak a bőséget de 
a mi több, a fegyelmet is fel tudta tartani a katonák között. Ellen
sége lévén a fél intézkedéseknek, mellyek csak rontanak de nem 
használnak, rendkivül kegyetlenkedett ; Volterra mellett győzedel
meskedvén "győzelem után tizennégy spanyol foglyot felakaszta
tott; ... azután a városi lakosok vagyonára és az egyházak ezüst 
edényeire tevé kezét, s halálos büntetés terhe alatt megtiltotta a pol
gároknak a városból kimenni, a katonákat durva és nyers modorban 
házaikba szállásoita ... rendkivüli szigorral járt el a pénz előterem
tésében e e miatt két polgárt szállása ablakára akasztatott fel" 2)1 
egy futárt, kit Fabrizio Maramaido küldött hozzá, szintén felakasz
tatott, mialatt katonái ama vezér nevéhez hasonlitó nyávogásokat 
hallattak. Inditványba hozta Róma megszállását, a németek meg
vesztegetését és a pápa elfogatá'sát 8) ; annyi bizonyos, hogy ha Flo-

1) Varchi. 
•) Segni, Storie jior. IV-ik könyv. 
3) Ujabban nyomára jöttem, hogy Plorencz ostromoltatása alatt a törökök

höz fordult segélyért. Cornara követ igy irt a velenezei köztársasághoz : "Nem 
mulusztom el önökkel közölni, hogy ezen urak tölem mindig a sultánr61 kérde
zősködnek, miközben nagy reményt látszanak bele helyezni. Tegnap egy levelet 
kaptak Ragusáb61, mellybcn értesittetnek, hogy ezen hatalom szárazon és Yizen 

nagy elé)készületeket tesz s hogy mú.r is száz gályát és szh ágyus haj6t küldött 
Va.llonához, melly tud6sitás nagy örömet okozott a városban, annyira hogy csak
nem bizonyos lehet benne az ember, miként szorult helyzetökrBI a sultánt értosi
tették, amirBI igen j6 kütföböl már előbb is értesitve valék." Relaziooi venete ser. 
II vol. I 279. 
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rencz a dictátor~ágot Fcnuccio, Carducci vagy más benszülött ke
zébe meri tenni, egészflo másként mennek dolgai, nem lévén kényte
len magát a csapatvezP.rek igényeinek alárendelni, kik kevélységök
ben a fejedelmeken kivül másoknak nem is akarnak engedelmes
kedni. A spanyolok nem tekintették a floronczi eket magukkal egyenlő 
jogu hadvi3elő félnek, nem harczosoknak de csupán kereskedöknek 
tartván öket, azért sem kihívásaikat el nem. fogadták, sem foglyaikat 
kiváltatni nem engedték, és igy Ferrucciót is, ki a Gavínana mel
letti szeren csétlen harcz ban (augusztus 2), hol az orániai berezeg is 
elesett, elfogatott, méltatlanságokkal illették, mig nem Maramaido 
keresztül szurván, számtalan kardcsapások között megölték. 

Ezalatt a városnak iszonyu inséggel kellett küzdenie j "a lako
sok mindenféle ocsmányságokat megettek, a macskák ára rendkivül 
felszökött, a pórnép patkányokkal táplálkozott, a vendégségekben a 
szamárbus vitte a főszerepet, bort pedig nem is izleltek" (Segni). Ezen 
zavarokban tanácsülések csak ritkán tartattak, s akkor is nagy nehe
zen határozhattak valamit; a Mediciek hivei folytonosan bujtogattat{ 
a városban j Baglione, miután a köztársaságtól mit sem remélhetett, 
azt elárulta, és a pápa által eléje terjesztett föltételeket elfogadta, 
mellyeket midön a velenezei doge olvasott volna, igy kiáltott fel : 
"Nehezékenként adta el ama szegény polgárok vérét s magának 
megszerezte a legnagyobb áruló babérkoszoruját." 

A város tehát kénytelen volt magát Forrante Gonzagának, az 
oraniai herezeg utódának feladni, csupán a lakosok biztonságát és 
saját szabadságának fentartását kötvén ki (augusztus 12), azonban 
csakhamar egy, a Mediciek párthiveiből álló tizenkéttagu helyható
ság (balia) választatott, mcllyben a többek között Baccio Valori, 
Francesco Guice.iardini, Pier Vettore, és Roberto Acciajuoli is részt 
vettek ; és széttörvén a harangot, rnelly most utolját·a hívta össze a 
népet, azt jóváhagyandó, mit győzöi elrendeltek, a perekhez és kin· 
zásokhoz fogtak j a legtekintélyesebb hazafiaknak fejök vétetett j 
Benedetto szerzetes Rómába küldetett, hogy ottan nyomor és méltat
lan bánásmód, ugyszintén éhség és izomjuság következtében miba
marabb végezze be életét 1); sokan számüzettek, sokan javaik elko
boztatásával lakoltak. Erre V. Károly (1531) kijelentette, hogy 

') Mit. sem használt nelti, hogy alázatosan tudatta a. pápával, miként ha 
ií szentRége életót megkimélné, ö képes lenne egy munkát szerkeszteni, mellyhen 
a szent.irás segélyéval világo~a.n megczáfolná 11 luther-féle eretnek8égeket." Varchi, 
xrr. l<i)nyv. 



vis::;zaadandja Florenczuok kiváltságait, ha elismeri hel'czegének 
Alessandro Medicit, kinek a császár egyik természetes leányát adta 
nöül, mire a helyhatóság a nép kényszeritett örömkiáltásai között 
ezt Florencz örökös herczegénel< nyilvánitotta (julius 5). 

A szabadság maradványai felette kellemetlenek valának azokra 
nézve, kik polgártársaik gyülöletét magukra vonták. Filippo Strozzi 
sürgette a pápát, hogy a népies kormány maradványait törölje el; 
Vettore azt tanácsolta neki, hogy egyedül a zsoldosokban bízzék, 
vagy, a rni még jobb, púroszlóiban; Acciajuoli azt ajánlotta, hogy az 
ellenséget és a vát·ost el kell szegényiteni és összeesküvéseket ko
holni, hogy ekként a császár Florencz ellen felingereltessék; Guicci
ardini azt rnondá a pápának, hogy hasztalan igyekszik a kormányt 
népszerüvé tenni, azért legjobb lenne a gazdagokat és az értelmi
séget a néppel összekeverni, hogy igy elismerjék, miként csak a Me
diciekre támaszkodva Irihetik fel üdvöket 1). 

1) Guicciardini hirének sokat ártott Ftorenez koT11'IÓnlydról irt s köztudo
másra jött beszéde, mellyben a többek közt ezeket mondja: Én két fö nehézséget 
tapas:ttalok. Az elA Ö abban áll, hogy alkotmányunktól a város·lnkosainak legn.a · 
gyohb része elidegenedett, kik általában bárminő engedékenység és jótétemények 
által sem nyerhetök meg. A második az, hogy államszerkezetünk odu. fejlödött, 
hogy nagy jövedelem nélkül fön nem áilb;lt1 ennek fö részét pedig városunk 
állítja ki 1 meiiy annyira ki van meriilve, hogy ha. a még fönmaradt ipart növel
ni nem igyekszünk, minden kiesik kezünkből; azért szükeéges különős tekin
tettel lenni 11z iránt, a mi ismét altadályozta azon hathatós gy6gyeszkőzök hasz. 
nálatha vételét, mellyelt ltülönben az chö nehézség elhárítására alkalmasak lettek 
volna. Ha ezen indok nem állja utunkat, minclent ujb61 kezdbetnénk, nem lévén 
sem hasznos, ~em okoa dolog szánalommal viseltetni azok iránt, kik rosza'. 
okoztak és a kik, mint tudjuk, mi!Jelyt tehetnék, még több roszat okoznának, 
de mennyivel több jövedelme van a vArosnak, annyival hatalmasabb feje, csalthogy 
n ra legyen annak; és a jövedelmet minden nap kovaeiteni az által, hogy a~o~ alatt
v alókat a teher viselése alól ki ,·eszszük, nem szerenesés gondolat ... 

"Én szükségesnek látom ezen nehézségek között evezni, mindig eszünkben 
tartván, miltént életben kell tartanunk a várost, hogy annak hasznát vehessük, és 

hogy az, a mit az ember e vég-böJ más időre ezándékoznék föntartani, csupán 
elhalasztassék 8 ne elfeledlessék, azaz folytonosan azon ezé! felé kell haladni, 
mellyet az ember magának egys~<.er kitüzött 8 azalatt minden alkalmat fel kell 
használni, hogy barátainitat megszilárditsuk, azaz párthiveket ezerezzünk, mert a 
mint az emberek most meg v11gynak szorulva, maguknak kell kezdeményezni, 
javasiatha hozni é~ fölmelegíteni mindazt, mi az áilam biztonságára czéloz, nem 
várvh.n, hogy arra fe lsz6littassanak, mint talán az moet történik. Igaz, hogy bará.
taink kevesen -rsgynak, de sokan ollyanok, kik ha egészen nem bolor:dok, belát 
ják, miként Florenczben nem lehet megmaradni, ha ottan a Medici hb fón nem áll ; 
jóllehPt mi veliink nem fog az 1ört?nni, a mi a hnrmincznégygyel, kiknek csupán 
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Kelemennek tehát, kine&. mi scm feküdt annyira szivén mint 
Florencz sorsát családjáéhoz kötni '), csak meg kellett parancsolnia 

személyes ellenségeik valának és tizenkét vagy tizenöt év alatt azok nagyobb részé
tcll is megozabadultak. ~ekünk az egész nép ellenségiink, az ifjak inkább mint 
az öregek, annyira hogy nekünk száz éven át van miti!l félnünk, ugy hogy kény
telenek vagyunk minden intézkedés után sohajtozni, melly az államot biztosítja, 
bárminő legyen is az . . • 

,.Nem könnyü dolog valameily államot bíztossá és erőssé tenni ; erre néne 
a többek közt szükséges, hogy a kitüntetések és előnyök olly modorban adassa
nak, miként az, ki ezekben részesül, annyira gyülöletessé legyen a közönség 
előtt, hogy kénytelen legyen meggyi!zi!dni arról, miként a nép-kormány alatt 
nincs személybiztonsága, a mi nem annyira abban áll, hogy többé vagy kevésbbé 
majd megereszszük a kormány gyeplüjét, majd pedig visszabuzzuk s hogy a 
régi minták mellett maradjunk vagy ujakat keressünk, mint ink6bb ubban, hogy 
azokat ugy egyeztessük össze, miként azokból ezen eredmény származzék, ami 
elé nagy nehézséget gördít szegénységünk és nyomasztó helyzetünk .•• 

"A köztársáságnak herczegséggé való átulakitásu szeriotem jelenleg sem na
gyobb hatalmat sem nagyobb biztosságot nem kölcsönöz az állam fejének, ez külön
ben is ollyas dolog lévén, hogy annak akkor is, midön ideje eljö, mintegy magától 
kell átalalmlnia, és különösen olly viszonyban hozni az államfőt alárendeltjei vel, minö 
a fil és a test többi tagjai között létezik, azaz hübéreseket kellene alkotni, mort kevés 
barátra teszünk szert, ha mindent magunkhoz rántunh, s nem látom át, miként 
lehetne ezt megtenni anélkül, hogy a jövedelmet meg ne csonkitsuk, vagy 1\ vá
I'os iparát tönkre ne tegyük. Az eszközök illy szükében én legczélszerübbnek 
tartom a mostani tanácsokat megszüntetni és egy, kétszáz polgárból alló hely
hatóságut (balia) alakítani, csak bizalmas embereinket tévén be abba •• , 

Röviden, minden dologban azon elvet tartanám szem elött, hogy előnyökbeo 
csak azok részesitteeeenGk, kik embereink, Itivevén azokat, kik nagy hasznunkra 
lehetnek. A többiek nem csak hogy haszon nélkiil alkalmaztatnának, de még kárt 
is okozhatnának." Lett. di Pr. a P,·. III. 124. 

1) A pápa Rómában Nerli-nek ezeket mondá: Mihelyt jónak látod, meg 
fogod mondani részünkről ama polgárolmak, hogy mi körülbelül már életünk hu
szonharmadik órájához jutván , szándékozunk söt elhatároztuk halálunk után olly 
helyzetben hagyni Mtra családunkat, hogy azolí jövi!je Florenczben biztositva le
gyen. Mond meg azért ama polgároknak, miként városunkban olly kormányforma 
fog életbe léptetni, hogy Ilk abban ugyanazon . veszélyeknek legyenek kitéve, 
mellyeknek családunk, s hogy arról is gondoskodva van, miltént családunk ugy 
ne járhasson, mint 1494-ben és 1627-hen, hogy t. i. csak mi üzessünk el, azok 
pedig, kik az 6.1lam jótéteményeit velünk együtt élvezték, ezépen házaikban ma
radjana le, a mint akkor valóban ott is maradtak, Szükséges tehát, miként a dol
gok olly formán intéztessenek el, hogy el kellvén veszteni államunkat, mi és ölt 
együtt költözzünk ki onnét; és meg fogod mondani ama polgároknak világosan, 
ugy hogy megértsék, miként ez a mi szándékunk és határozott akaratunk. Más 
részröl igazs6.gosnak és máltányosnak találjuk, hogy arról is legyen gondoskodva, 
miként barátaink, kik családunk sorsához kötik a magukét, az állam részéről 

mindazon jótéteményekben része~üljenek, mellyek /jket a méltányosság törvényei 
szarint megilletilc." 
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ezen nyomorultaknak, hogy a kormányt átalakitsák, és ök végrehaj
ták (1532 april 27), eltörülvén a különbséget a nagyobb és kisebb 
mesterségek között s a törvény elött egyenlöknek nyilvánitván a 
polgárokat; a hivatalokat többé nem város-negyedenként osztották 
ki, a kiváltságokat, az elnyomott nép ezen utolsó menedékét meg
semmisítették, s Alessandro Medicinek teljes szabadságot engedtek 
arra, hogy szörny lehessen. 

Károly és Ferem·z közötti hormadtk háboru. 
I. Ferencz, ki saját érdekének olly aljasan feláldozta Olaszor

szágot, megszabadul ván a veszélytlll nem tudott megnyugodni Mi
lano elvesztésén. Hogy tehát V. Károlyt boszanthassa, segitséget 
kiildött a német protestánsoknak és a schmalkaldi szövetségnek. Más 
részröl szövetségre igyekezett lépni VIII. Henrikkel és Kelemen pá
pával, s hogy ezt a császártól elvonhassa, másodszülött fiának Hen
riknek II. Lorenzo Medici leányát Katalint kérte meg nöül, mi által 
annyira megtisztelve érezte magát e család, hogy a pápa ez ügyben 
alkudozandó személyesen ment Marseille-be, vöféllé aljasitván magé.t, 
bármennyire szanvedett is ez által a pápai méltóság. 

Ugyancsak Ferencz (1533) Merveille Albertet Milanóba küldé, 
hogy Sforza herezeget a legnagyobb titokban a szövetségbe való lé
pésre bírná. Ez nem volt attól idegen, de mindig félvén pártfogóitól, 
mihelyt azt hivé, hogy felfedeztetett, gyilkosság ürügye alatt a kö
vetet elfogatja s lefejezteti. Nem sokára ezután Sforza is meghalt, 
senki által sem szánatva (i 535), s a császár a herczegséget mint 
megürült hübért elfoglalta. Ekkor Ferencz, ki már követének kivé
geztetése miatt nagy zajt ütött, felelevenitette igényeit, mellyekröl 
a cambray-i szerzödésben csak Sforzajavára mondott le, és III. Ká
rolynak, a császárhoz szitó savoyai herczegnek birtokait lefoglalta. 

V. Károly, hogy Olaszországban nagy hadsereget ne kelljen 
tartania, az olasz államok között, V elenezét kivéve, egy ezövetséget 
szervezett, mellynél fogva annak tagjai bizonyos hadilletéket bocsá
tanának Leyva parancsnoksága alá, a rabló és vérszomjazó csapatok 
Moreába és Siciliába küldetvén. Midön a tunisi hadjáratból dicsö
séggel és adóssággal terhelve visszatért volna e a Francziaországban 
történtekröl értestline (1536), haragra lobban és ismét kihivja a ki
rályt és kinyilatkoztatja, hogy öt országa legszegényebb nemesévé 
fogja tenni, s fenyegetését ,·alósitandó Lombardiában a németekböl, 
spanyolokból és olaszokból nagy sereget gyüjt, avval Francziaor
szágba törendő, mellynek f'óuri jószágait már ki is osztotta kegyen
czei között, Paolo Giovió-nak pedig azt mondá: 11 Élesitad arany tol-



!adat, me rt nagy dolgukat fogsz avval megirni." 1\lidön azonban 
egy franczia fogolytól azt kérdené, hány napi járá~:~ Párizs n határ
széltől, ez igy feiclt neki: "Tizenkettő, de ugyanannyi csa tá val." A 
csillagjósok azt jövendölvén neki, hogy Leyva lenne Francziaország 
meghóditás:í.ra rendeltetve, legbölcsebb tanácsosainak ellenérc ezt 
nevezte ki serege fövezérévé, ki Provence-ba csakugyaan be is tört. 

De itt a falvakat lakosok nélkül, az erődöket Jerontva s az élelmi 
sz ereket elpu8ztitva talál ván, miután az éhség és beteg-ség által husz
ezer emberöket és köztök Leyvát is elvesztették ,,s igy megtanulták 
volna, mi legyen a nejeiket, gyermekeiket, házaikat és templomaikat 
védelmező francziákk.al saját földjökön ha1·czolni" 1), kénytelenek 
voltak Marseiile alul elvonuini s a parasztok boszujától üldöztetve 
Genuába és Barcellonába visszatérni, 

Német-Alföldön sem volt a császár fegyvere szerencsésebb; 
ezalatt azonban Solimán Magyarországba ütvén és Nápolyt pusztít
ván, az uj pápa III. Pál fegyverszünetet eszközJött (1538). Károly, 
ámbár az amerikai aranybányák ura, mindig pénzszükében lévén, 
a spanyol cortes pedig azt neki adni nem akarván, miután e mellett 
az új adó behozatala miatt Gent is fellázadt, ~öt katonái is, kiket 
nem fizethetett, zavarogni kezdettek, örömmel beleegyezett a Nizzá
ban tiz év1·e megkötött fegyyerszünethe (junius 18), mcllynél fogva 
a hadvis.elö felek a tényleg birtokukban levő tartományokat megtart-
hatták. ' 

A ket király, kik olly elkeseredettséggel a legpiszkosabb vá
dakkal illették egymást, most néhány napot békésen töltöttek együtt 
Aigues-Mortes-ban. Ezután Károly a genti lázadást elnyomandó 
Francziaországon keresztül a hely szinére sietett (1539). Fercncz 
ekkor visszafizetbette volna a kölcsönt Károlynak s fogságba ejtbette 
vagy kedvezőbb feltételek elfogadására kéuyszerithette volna lit, a 
mitől e tettét megbánó császár valóban félt is, de a franczia király 
nem volt annyira aljas, hogy ezt rnegtegye, habá1· az neki tanácsolta
tott is 2). 

Károly a francziák nagylelküségét gyengeségnek hitte. Párizs-

1) Du Bellay. 
2) Tribonlet I. Ferencz hires bohócza egy táblácskára fel altarta jegyezui 

azon bolondok neveit, kilckel találkozott. A többek l1özt oila irta \'. Károly ne
vét is. Midöu E'erencz okát kérdezné, azt felelte : Azért, mert Francziaors~ágon 

keresztül mer utazni. - De ba én megengedem, a nélkül, hogy bántanám? - Ak
kor az ö nevét letörlöm, s a tiedet irom helyére. 
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ban, hol a váJ·os kulcsai eléje vitettek, királyi pompával fogadtatott, 
~ a viiros által egy életnagyságban készült ezüst Hercuiessel ajándé
koztatott meg j ennek daczára azonban az iránta tanusitott ver.dég· 
szeretetet az ud varonczok megvesztegetésével akarta meghálál ni. 
Egy nagyértékü gyürüt elejtvén, az azt kézbesiteni akaró D'Etarupes 
herczegr:önek azt mondá: Igen szép kezekben van; Anne de Mont
morency marsalnak szavát adta, hogy Milanót a király egyik fiának 
átengedi, csak ott léte alatt az szóba ne hozassék. Hittek neki s az 
udvar egészen St. Quentinig kísérte. Itt a kinily által igéretére 
emlékeztetvén, Károly habozott, s e helyett késznek nyilatkozott le
ányát .Máriát a király másodszülött fiának eljegyezni s jegyajándokul 
Német-Alföldet átcngedui, Milanót pedig fiának Fülöpnek adon1á 
nyozta. 

Ferencz látván, hogy a háboru elkerülhetetlen, a török suitán
nal és V elenezével szorosabL frigyre kivánt lépni (1541 ), de követei 
utközben meggyilkoltattllk, anélkül azonban hogy irományaik kézre 
kerittettek volna. Károly hirtelen haroru hadsereg által támadtatott 
meg, Perpignan alatt, Artois- és Luxemburgban, a török hajóhad pe
dig azalatt a tengerpartokat pusztította és Nizzát ostromolta ( 1544 
april ll). Nyolcz évi háboru után D' Enghien herezeg Ceresoles mel
lett elÖ$zi\r csatázik, hol a Ferencz által szervezett gyalog.:;ág kitünő
nek bizonyult be j a császáriak :szétveretnek s egész Monferrato el
foglaltatik, sőt Milanót is kézre lehetett volna keríteni, ha Ferencz
nek saját országát nem kell féltenie. 

Eközben a kereszténységet méltó boszuság fogta el annak lát
tára, hogy a liliomok és félhold egymás oldala mellett küzdenek 1), 

és VIII. Henrik s Németország Francziaországnak hadat üzentek. 
A szövetségesek Lotharingián és Ualais-n át Francziaországba törtek 
s Párizs felé tartottak, a mi végzetteljes lehetett volna Ferenczre 
nézve, ha a pénz és élelmi szerek hiánya, mint rendesen, a hadse
reget utjában fen nem tartóztatja. 

(;repy-i béke. 

A háborunak azonban véget vetett a Crepy-ben létrejött béke 
(szeptemb. 18), mellynél fogva Ferencz Artois- és Flandriáról, ugy
szintén N á poly iránti igényeiröl lemondott, ezenkivül visszaadta azt, 
amit Savoyából a nizzai fegyverszünet után elfoglalt; Károly viszont 

•) A savoyai herezeg ily feliratu érmet veretett: Nicea a Tureia et Gallis 
ob9ea9a. 
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lemondott Burgundiáról 1). VIII. Henrik még két évig folytatta az 
ellenségeskedést, mignem Baulogne-t a részére fizetendő két millió
ért zálogul megkapta. Eszerint a Károly és Ferencz közötti ho&szu 
küzdelem anélkül végződött, hogy valamellyik félnek hasznot hajtott 
volna, mig ellenben a népekre annyi szerencsétlenséget árasztott s 
ezenkivül Europát a törökök megrohanásának is kitette. Az Olasz
országhoz formált igények Francziaország feldarabohatását vonták 
mAgok után, mig ha azokról lemond, benső erejét nagyban neveli. 
Károlynak annyi öröme volt, hogy ellensége foglya lett s előtte sza
badságáért rimánkodott, Francziaországból azonban csak egy tal
palattnyi földet sem kapott, s emellett ennek ellenszegülése nagy ter
veit dugába döntötte, Midön Fercncz nem sokára ezután elhalt, Ká
roly Németország ügyeivel volt elfoglalva; ezalatt a nemzetiségi 
gyülölségek csak lappangtak 1 nemsokára még nagyobb hévvel ki
törendök. 

Olaszország négy nagy háboru által tökéletesen kimerült. Az 
első, mellyet VIII. Károly inditott, nem eszközJött egyebet m'int a 
politikai fondorkodások megkettöztetését s ezenkivül fölfedte az egy
ség erejét ugyszintén föntartásának lehetlenségét. A második vagyis 
a Katholikus Ferdinánd és XII. Lajos közötti háboru azétzúzta az 
egyensulyt és a politika gépezetét azáltal, hogy Olaszország lt!gszebb 
részeit idegenek kezére juttatta. Az I. Ferencz és V. Károly közötti 
harcz következtében az egész félsziget spanyol befolyás alá került, 
hol most legfelebb a győzök czivakodtak anuak dirib-darabjai felett. 
A negyedikben egyedül Piernontot árasztották el a francziák és csá
száriak, hol ezen idegenek a vitézségben és kegyetlenségben egyen
lően vetélkedve városokat és tartományokat foglaltak el egymástól, 
sokszor azokat előbb egészen elpusztitván. 

Ale8sundro ltledlci. 
Florenczben Alessandro de' Mediciböl, ki eleinte a város előtt, 

miután ezt az idegenek gyülölt zsarnoki uralmától megmentette, ked
vességben állott, olly kicsapongó férfiú lett, minöt ifjukori feslettsége 
előre gyaníttatott. Idegen fegyverek által a köztársaság élére állit
tatván, alattvalóit ellenségeinek tekintvén, azokat, kik az ö előnyére 
az alkotmány korlátait lerontották, megvetvén, s magát poroszlók 
által környeztetvén, huszonkét éve hevének szabad utat engedett. 
Azután egy fellegvárat épittetvén s mindenkit, kinél fegyver találtat
nék, halállal fenyegetvén, kémrendszere s egyik-másik kivégeztetése 

1) Itt végződik Paolo Giovio történetirása. 
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által egészen kioltotta a florencziek vig kedélyét, melly ezen ország
nak kiváló jellemvonását képezi 1). Alatta a szépmüvészetek és tu
dományok, Florencz második élete, mindinkább alásülyedtek; a csa
ládok nyugalma iránt mi kimélettel sem viseltetett ; feslettségét sem 
az öltözet, sem a kolostor szentsége nem fékezte, kéjvágya kielé
gítésében nem- s kor-különbséget nem ismert, s különösen azok üldö
zésében s megalázásában lelte fő kedvét, kik a szabadság barátai 
valának és a nép előtt tiszteletben állottak. Udvaronczai és katonái 
vetélkedtek utánzásában s a folytonos dobzódások között magok a 
florencziek ÍR el látszottak feledni dicsi:S multjokat 2). 

Unokatestvére Ippolito de' Medici bíbornok irigyelte tőle mél
tóságát, mellyrc 8 mngát hitte jogositva, de Alessandro (1535 au-

1) Alessandro herezeg Florenez korlátlan ur!l.vá emeltetvén, a várost általA
ban szomoruság és elégületlenség fogta el. A nép ée a kézi munkájok ut{m éHS 
als6bb rendü polgárok és meateremberek nagy része munkát nem kaphatván s igy 
semmit sem kereshetvén, emellett pedig az élelmi czikkek felette drágák lévén, 
rendkivül szomorualt és levertek valának. A népies származású polgárok gyötör
tetve látván magukat, és kinek atyja, kinek gyermeke, kinek ismét testvére kiuta
silva v11gy számüzve lévén, és winden perczben uj kénysl'!er-kölcsöntöl, vagy ad6-
tól félvén nem marték magukat mutatui, s nem csak hogy dolgaikhoz nem láttak 
vagy nj üzletel nem nyitottak , de még a megJévöket is bezárták s vagy nyári 
lakjaikba vagy a templomokb& huzódtak, részint val6bRn szegények lévén, részint 
annak tettetvén magukat. A golyósok (a Mediciek hivei) belátván megcsalattatá
sukat - ámbár mint rendesen törtéuni szokott késön - egymá~ szemébe néztek, 
a nélkül hogy valamit szólnának; Bk ugyanis azon hiedelemben voltak, hogy a her
czegnek inkább t(usai mint szolg&i lesznek, a hogy Alessandro megelégedvén a her
ezegi czimmel, a beismervén, hogy felemeltetását nekik köszönheti, Unyökre ha
gyandja öket és nem fog, miként R közmondás tartja, a bika alatt is bornyut ke
resni. De ö jóllehet még nem volt huszonkét éves, m!r természeténél fogva 
élónk és éles belátásu lévén s azonkiviil Kelemen pápa által oktattatván s R lego
kosabb emberek egyike, a capovai érsek által vezettetvén, mindenre kiterjeszté fi
gyelmét, és azt akarta, hogy minden ügy eléje vitessék. ÁtaJánosan rosz vért csi
nált mindenkiben még azon körülmény is, hogy nem a köztársaság tisztviselöinek 
palotájok de a Mtdiciek háza. látogattatott a polgárok által, kikkel az minden 
perczben tömve volt; az egész népet rémülettel töltötte el az örség (szokatlan 
dolog Florenczben), melly a herezeget sziintelen ltörnyezte, ~ melly egy hosszu nyél
re alkalmazott s a tetejtln két széles és éles águ vassal ellátott lándzsa alaku fegy

vert viselt ..•. " Varchl. 
2), • Nevezetessé lett azon tél a Mediciek barátai által magán bbakban adott 

fényes estélyek áltnl, hova a város legszebb és legelőkelöbb fiatalságát meghiván, ILZ 

egész éjt vigaágban töltötték. A herezeg is megjelent öket mulattatni, álöltözékben 
ugyan de ugy, hogy mindenki által fölismertetett. Ezen vendágaégek költségei 
olly magasm rugtak, hogy városunkban az idlLig példátlan volt, miután azok 
egyike sem kertilt kevesebbe hatszáz scud6nál, három pedig az ezret is megütötte. 

Segni, VI. könyv. 
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guszt. 10) rövid időn méreg által menekült meg Wle, "Hadd lássák, 
mondá, hogy nem hagyunk magunkkal játszani." Filippo Strozzi 
Clarice Medici férje, épen olly jeles katona mint diplomata, s emel
lett nemcsak leggazdagabb magán-ember Europában, de valódi pél
dányképe is-a tudományosságnak és udvariasságnak, Alessandrohoz 
szegődött es hogy magát egészen hozzája alkalmazza, rosz tani
csokat adott neki; de a herezeg gyanakodóvá lett irányában, és le
ányában Lujzában akarta őt meggyalázni, kit midün vétkes vá
gyainak megnyerni nem birt volna , megmérgezett. Filippo meg
maradt családjával ell:lbb Rómába azután Francziaországba ruenekült, 
és Kelemen pápa halála után ő és a többi számüzöttek saját és hazá
jok panaszait a Mediciek iránt gyülölettel viseltet/í III. Pál pápa elé 
terjesztették , s egyszersmind V. Károlyt ltöveteik által nyomont 
helyzetökről és a herezeg ocsmány tetteiről értesítették, nem kimél
vén a pénzt, hogy az udvaronczokat magok részére megnyerhessék 
(1535). Károly kihallgatta öket s jó indulatot mutatott, de félvén 
egy guelf köztársaság visszaállitásától, elfogadja a zsarnok mentsé
gét, mellyet Guicciardini megbélyegzett ékesszólása, négyszázezer 
forint, és a herczegnek V. Károly te1·mészetes leányával kötendő há
zassága támogatott. Midön tehát a császár csak jelentéktelen és 
bizonytalan reformoltat hozott volna javaslatba, a számüzöttek azt 
felelték: "Nem azért jöttünk Felségedhez, hogy megkérdezzük, minő 
feltételek alatt szolgáljunk, sem azért, hogy bocsánatot kérjünk a
zokért, miket hazánk szabadsága érdekében véghezvinni jónak lát
tunk, de azért, hogy szabadságunk teljes visszaállitását kérjük, melly 
nekünk 1530-ban megígértetett." 

A florencziek tehát minden reménytől meg valának fosztva, mi
dön egyszer a boszu s evvel a segély onnét érkezett, honnét azt leg
kevésbbé várták volna. A polgári származásu Mediciek ){özől két ág 
volt még életben, ezek egyikéhez tartozott Cosmo, a másikhoz pedig 
Lorenzino, egy tanult de kicsapongó életü ifju, ki a herczegnek 
kérne, társa, winisztere és nőkeritője vala. Ez szerelmi féltékeny
ségből, szégyené1·zetből, vagy épen hirvágy ból arra hatá1·ozta el ma
gát, hogy öveinek becsületP-t egy nagyszerü tett által fogja vissza
szerezni, mellyet ő az általa tanulmányozott classikusok gondolkozás
módja szerint itélt meg. Már Rómában kedves foglalkozása volt a 
régi zsarnokok szobrainak lerontása, miért Kelemen, ki öt igen sze
rette, kész lett volna őt felakasztatni; későbben magát a pápát 
akarta meggyilkolni, de az neki nem sikerült. Egy alkalommal a 
herezeget egy falról, hová együtt másztak fel, letaszíthatta volna, de 
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nem tette, mert attól tartott, hogy azt véletlenségnek e nem az ö 
szantszándékos tettének fogják tulajdonítani. Most tehát Alessandrót 
azon ürügy alatt, hogy a szép Soderini Katalint, Lorenzónak anyai 
nagynénjét, ki után a herezeg már régen ólálkodott, azobájában ta
lálandja, magához csalta, s öt ottan bizonyos Michele Tavolaccino 
által, kit az akasztófától azon föltét alatt mentett meg, ha mindenben 
felajánlja neki szolgálatát, meggyilkoltatta (1537 január 6). 

Lorenzina senkinek sem szólt erről, a számüzöttekkel sem volt 
érintkezésben, s nem is kisériette meg a népet fellázitani, hanem a 
tett végrehajtása után Velenczóbc szökött, honnét egy szép beszédet 
bocsátott közre, abban tette hösiességét bizonyitgatván. De ha né
hány tudós megtapsoha is az uj Harmodiust, s ha a számiizöttek "az 
egekig magasztalták is dicséreteikkel, nemcsak Brutushoz hasonlit
ván öt, de még -annak eléje tévén" (Varchi), a világ nem látott egye
bet tettében, mint rendkivüli vágyat a hirnév után; ll maga pedig 
nyugtalaftul tébolygott, mignem néhány orgyilkos a fejére kitüzött 
jutalmat elnyerni ohajtva, öt Velenczében meggyilkolta 1). 

Florenezet ezen esemény készületlenül találta, és jóllehet a si
ránkozók (Pi agnoni) ismét fe !emelték fejöket, Isten ujjá t látván e 
tényben, s noha a kézmlivesek látván, hogy mennyire sietnek a ne
mesek a kormányt kezökbe ragadni, felkiáltottak: "Ha ti nem tud
tok vagy nem akartok tenni, engedjétek, hogy mi tegyünk", senki 
sem haElználta fel a kedvező pillana tot, me Ily a gyözelmet annak biz
tositand otta, aki jobban sietett; a számüzöttek nem valának felké
szülve, Cybo bibo!'Dok, a herezeg első ministere pedig őrködött, hogy 
változás ne történjék. A tanác~gyülés Guicciardini beszédének ha
tása s az őrség parancsnoka Vitelli tábornok fegyvereseinek nyoroá.sa 
alatt elhatározta Alessandrónak utódot adni, és a polgári származásu 
Cosmo de' Medici, Giovanni-nak a fekete sereg vezérének tizennyolcz 
éves fia, különben jóindulatu ifju, a florenczi köztársaság fejévé kiál
tatott ki (január 9). Guicciardini ugyanakkor, midön az egyik le
ányával jegyben járó Coamo mellett pártoskodott, a tekintélyesebb 
polgárok iránt i~ érdeklettnek akarván magát mutatni, azt inditvá· 

1). Segni, ki l<ülönben Cosmo iránt jó indulatot tanusit, beszéli, (XII. könyv.) 
hogy jól ismerte 11 gyilkosok egyiltét, a volten·ai ~zármazásu B e b a-t, .ki ezen 
tettével l!érkedvén azt ugy mondá el mint valami dicséretre méltó tényt .... És 
ök Cosimo hercz egtöl nem akarván a kitüzött jutalmat elfogadni, mindegyik hArom
szb scudó évi járancló,ággal és kapitányi ranggal láttatott el,u. miböl azután Vol
terrában kényelme~en élhettek, s vigadhattak a vér dijábóJ.u 
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nyozta, hogy a kö1.társaság uj feje elé olly megszoritó föltételek sza
hassanak, minök a velenezei dogék elé; de V ettore katonaként ki
nevette az ugynevezett megszoritásokat s azt mondá: "Ha őröket, 
hadsereget és várat adtok kezébe, mire való eléje bizonyos határt 
szabni, mellyen tul ne léphessen?" Cosmo egy hónap alatt csak
ugyan elfeledte az eléje szabott föltételeket és barátait 1). Guicciar
dini, miután Cosmo igérete ellenére leányát nöül venni nem akarta, 
számításában kijátszatva felkiáltott: ,,Csak gyilkoljátok meg a feje
delmeket, hogy helyettök azonnal mások támadjanak;" Vettore pe
dig, kinek panaszkodott, ezt mondá: "Ugy kell annak, ki azon vétket 
követi el, hogy magának zsarnokat alkot, miután napjainkban Pgy 
ut sincs, me ll y annál kevésbbé ro sz lenne." 

Eközben a számüzöttek egymással csatlakozva hazájok ellen 
indultak, ottan ujitásokat eszközlendök. Filippo Strozzi, ki a szabad
ság ürügye alatt a herczegségre vágyott 2), nagyszámu zsoldosaiban, 
a. francziákban 3) és összeköttetéseiben bizva a guelf Cancetlieri-k és 
ghibellin Panciatici-k között megoszlott Pistajá-t megtámadja, de 
Vitelli, ki Cosmót a császár iránti hüségben megtariandó a florenczi 
fellegvárat elfoglalta, s ernellett temérdek kincset rabolt össze, Monte
murlo mellett rajtok üt (auguszt. 2), a vezéreket elfogja s a többieket 
szétugrasztja. Baccio Valori, hazája szerencsétlenségének oka, fia, 
Antonfrancesco degli Albizzi és más köztársaság-pártiak kínpadra 
vonattak és kivégeztette!{, s a hóhér minden reggel négynek üté Ie 

1). "Mol.snap boltomba hozzám j B egyik Bettini és •.. mondja: hogy Cosimo 
herczeggé választatott, de bizonyos f'óltételek szabattak eléje, mellyek Bt kötve tart
ván, nem fog kénye és kedve szerint urall10dhatni. Ekkor elkezdettem rajtok ne
vetni és mondll.m : Ezek a florencziek egy ifj u t egy pornpll.s paripAra iiltettek, az
után ellátván sarkantynval s a gyeplBt kezébe adván egy, virágokkal, gyümölcsökkel 
s mindenféle gyönyörüségekkel teljes mezöre vitt~k, s ekkor azt mondák neki, hogy 
bizonyos kijelölt határvonalon tul ne lépjen. Most mondja meg ön nekem, ki 
fogja Bt visszatartani, ha B azokon tul akar menni? A ki ura a törvényeknek, 
annak nem lehet törvényeket szabni." Cellini, Vita. - E pontnál végzBdik Var
chi történetirása. 

2). Ez vilagosan kitetszik azon atlatokból, mellyeket Niccolini l!'ilippo Strozzi 
czimü munkájához csatolt, különösen pedig Fr. Vettore nek 1537 ik évi január 
1 ó-én kelt leveléb öl. 

3) l. Ferencz Strozzihoz intézett s 1536-ik évi julius 6-An kelt levelében kész
nek nyilatkozik B érte, barátaiért s Florencz szabadságáért mindent megtenni ; "és 
biztos lehet ön, hogy ezen ügyet ugy fogom vinni, miként ön abból megismerhesse, 
mennyit óhajtok önért, barAtaiért és az érintett Florencz szabadsigáért tenni." 
(LII.sd az idézett adatokat Filipp" Strozzi czimü munkában.) 
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fejét, mignem a nép ennyi kivégeztetés láttára mozdulni sem mert; a 
többiek azután várfogságra küldettek. A gaz Vitelli-nek a császár egy 
hübérséget adományozott jutalom gyanánt. 

Filippo Strozzit, kit ez azon czélból, hogy fiaitól pénzt csikar
hasson ki, fogságban tartott és iránta egész udvariassággal viseltetett, 
Francziaország és a pápa melegen ajánlották a császár kegyebe, s ez 
meg is igérte, hogy meg fogja kimélni életét i Cosmo szünef i:lélkUii 
kérelmére azonban beleegyezett, hogy kínpadra vonassék, ekként ki
sütendők, ha vajjon részes volt-e Alessandro meggyilkoltatásában. 
Mig Cosmo a vizsgálat eredményét, melly a hazafiság leple alá takart 
aljas dicsvágyakat hozott napvilágra, közzétette, a wenekültek Fi
lippo Strozzit ügyök Catojának akarták feltüntetni s azt híresztelték 
róla, hogy bele unván a két és fél évi fogságba s nem lévén biztos, 
ba vajjon a kinzásnak képes leend-e ellenállani, megmetszé torkát B 

vérével ezt írta: "Exoriare aliquis nostrisex ossibus 
u l t o r." Alkalmasint a császár iigynökei gyilkolták meg, urokat 
ekként megkimélendők azon gyalázattól, hogy öt ellenségeinek ki
adja i az öngyilkosság hire azonban nagyobb hitelre talált, rnint a 
melly illendőbb volt olly férfiuhoz, ki "életében és véleményeiben a 
pogányság szellemét képviselte s aki a római köztársaság romlottsá
gának idejében látszott születni." 1) Fia Pietro Strozzi több derék 
honfitársaival együtt Francziaországba Katalinhoz, a koronaörökös 
nejéhez menekii.lt, s ottan késöbb nevezetes tábornagy vált be
lőle 2), 

1) liccolini, Str·ozzi-nak az e1olitett öngyilkosságot megelélz8leg írt Él&-
tör·tén~tében. 

2) Br&otome &z ö Élettör·tén.etében & többek közt ezt irja : nLe seigneur 
Strozzi quitta l' Italie et v int trouver le roy au camp de Marole a vec la plus 
helle compaguie qui fut jamai~ vne de deux cent arqnebusiers a chcva.l, les mieux 
dor~s, les mieux montés, les mieux en point qu'on eftt su voir, car il u'y en &vo
it nni qni n'etit deux bon ebevaux qu'on nommoit cavalins, qui sont de l~gére 

taille, le moriou d01·é, les manches de maille, qu'ou portoit fort alors, la pinpart 
toutes dorées on bieo la moitié les arquebuses et fourniments de méme, ils 
alloient souvent avec les ebevaux légers et coureurs, de sort qu'ils faisaient rage; 
quelqnefois il 86 servoieut de la Jlique, de la bourghignote et du coraelet dor~, 
quand il en faisait besoin; et qui plus est, c' ~toient tous vieux capitainell et 
so Itiats bien aguerris sous les baunieres et ordonnaneas de ce grand: é:apitaloe 
Jell.llilin de Medicis, qui avoient quasi tous ~té a lui, tellement que quand il 
falloit mettre pied a terre, on n'avoit besoin de grand commaudement pour les 
ordonner en bataille, car d'eux-meme se raugeoient si bien qu'ou n'y trouvoit rien 
n redire sat." 

XV. 15 
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V. Károly, daczára a fenálló törvényeknek és az általa szabott 
föltételeknek, Cosmót Florencz törvényes herczegének nyilvánította, 
ameily méltóságból az á r u ló családját örökre kizárta. Cosmo, ki 
eljárásniban a császár tetszését tekintette sinórmértékül, ellenségeitől 
megszabadulván barátjaitól is csakhamar meg tudott menekülni. 
Guicciardini, Acciajuoli s mások, kik ezen tapasztalatlan gyermeket 
azon reményben emelték a trónra, hogy kormánya alatt majdan ked
vökre garázdálkodhatnak, egyformán ki lettek téve a herezeg hálát· 
Janeágának s a nép gyülöletének. A Mediciek ekként fosztották meg 
szabadságától a várost, mellyet ök már száz év óta igyekeztek meg
rontani, B miután a herczegség nem volt összeegyeztethető azon de
mocraticus formákkal, mellyek alatt Florencz eddig élt, korlátlan ha· 
talom alá jutott. Cosmo minden hatalmat személyében öszpontositott, 
ö maga képviselte a tanácsot, ö maga a törvényhatóságot, ö maga 
rendelkezett az állam pénzügye felett. Ezután Károlynál kieszközlötte, 
hogy ez a várakból a spanyol örséget eltávolitsa, s haderőt gyüjtött, 
avval megvédendő a tengerpartokat a törökök ellen, kik hogy lt'ran· 
cziaországnak kedves dolgot tegyenek s az általok gyülölt császáron 
boszut állhassanak, Olaszországba valának törendők. 

Lucca. 
Florencz szabadságának megsemrnisitése után Cosmo természe

tesen nem nézbette jó szemmel, hogy Lucca és Siena továbbá is 
szabadok maradjanak. Lucca szabadságát Cosmo ellenében megvé
dendö, békével türte annak kibivásait, s magát a császár pártfogá· 
sába ajánlotta. De Francesco Burlamachi-nak (1546) azon merész 
terv fogamzott agyában, hogy az olasz szabadságot uj életre támasz
tandja, és azon kevésszámú fegyveresekböl, kik köztársasági elnöki 
hivatalánál fogva rendelkezése alatt állottak, egy kisded hadsereget 
alkotott, mellyhez azután Pisa, Peseia, Pistoja, Siena, Perugia s Bo
logna is csatlakoztak, lerázván az idegeMk jármát, sőt az elharapőzni 
kezdő Lutherféle eszmék befolyása alatt a pápát is megfosztván világi 
uralmától. Minden el volt intézve; a ruenekült Strozzi-k mindig haj
landók lévén Toscanában zavart idézni elő, pénzzel segitették őke5; 
·azonban egy áruló által Cosmónak, s ez által V. Károlynak feljelen
tetvén, a császár Burlamachi-t, kit a köztársaság kénytelen volt ki
adni, Milanóban kivégeztette (1556). Ekkor Martino Bernardini in
ditványll.ra a luccaiak elhatározták, hogy egyedül azon családok al
kalmaztathatnak kormányhivatalokra 1 rnellyek ezen tiszteletben 
már előbb is részesültek, és pedig ugy hogy azokat utódaikra is át
származtathassák, "kizárván mindazonáltal azokat1 kik Luccában ide-
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gen atyától vagy vidéki személyektől születtek." Ekként a köztársa
ság aristocraticus jelleget öltött magára. 

Siena. 
Sienát Petrucci után Alfonso Picealomini kormányozta, de V. 

Károly, ki itten védnöki jogot gyakorolt, annak zsarnokságát ürügyül 
használván fel, ministerét Granvellét ideküldötte (1541), ki ura meg
hagyása következtében az államot a császártól függö aligarchiává ala
kitotta át, a városba császári örséget helyezett s a polgárokat lefegyve
rezte. Igy bánt V. Károly á testestül lelkestül ghibellin érzelmü vá
rossal ; sőt késöbb Diego Hurlada de Mendoza, az első spanyol tör
netiró, vezérlete alatt sereget küldött oda és számára erősséget épít
tetett, hol azután a vérszomjazó és rabló csapat megazokott kihágá
sait szabadon folytatá.. 

De Cosmo Sienát magának, a pápa pedig unokaöcscse részére 
követelte, és igy a sienaiaknak, kik hasztalan kisérlették meg a 
népies kormány visszaállítását, s kik e mellett a népies pártok által 
folytonosan zaklattattak, nem maradt egyéb teendőjök mint magukat 
a francziák karjaiba vetni. Ezek, már különbcn is háboruba levén 
keveredve az osztrákoltkal, de különösen Strozzi tábornagy által sür
gettelve, hajóhadat küldöttek Olaszországba , melly a törökökkel 
egyesülve a tengerpartokat és szigeteket pusztítaná ; roszabb gyógy
szer mint maga a baj. Majd a városban kitört felkelés által táma· 
gatva ezt megszállották (1552), most is mint rendesen szabadságot 
ígérvén, s az erősséget lerontották, ami a polgárokat olly igen bán
totta. És ekként a sienai ügy francziák, németek, spanyolok, pápaiak 
és törökök közötti harczczá fejlődött. Cosmo, ki annyira gyülölte a 
francziákat, mennyire félt a spanyoloktól, mindent elkövetett, hogy a 
jelen zavarokat elönyére fordítsa. A sienaiakat és francziákat alku
dozások által elaitatva hadsereget gyüjtött, mellynek vezérletét 
azon Gian Giacomo Medicire bizta 1 ki a Lombardiában vivott 
harczokban annyi vérontást és pusztítást okozott, és aki V. Ká
roly által marignanói örgróffá neveztetvén, e czimen erős támasza 
volt a császáriaknak az utolsó hadjáratban. V. Károly német és spa
nyol serege által megerősödvén, azon ürügy alatt, hogy a francziakat 
akarja kiüzni, megtámadja Sienát (1553), melly csak csekélyszamu 
de bátor és elszánt fegyveresek által védelmeztetett, s kihirdette, hogy 
mindenkit felakasztat, ki valameily erősségben várja be az első ágyu
szót, s meg is tette azt. Ez által a sienaiak hazafiuságát a kétségbe
esésig fokozta; minden talpalatnyi ióld vérbe került neki, vérrel 
büntette a vitézséget, s azt mondják, hogy ez alkalommal ötvenezer 

15* 
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ember veszett el részint fegyver által, részint pedig éhség és halálos 
büntetés következtében. Az utazó, ki sohajtozva vándorol át e puszta 
s posványos helyeken, hol egykor buja növényzet s falvak diszlettek, 
még ma is átkozza ezen embertelen harczokat, ugyszintén Marignano 
és urai emlékét. 

Pietro Strozzi, ki családja többi tagjaival Olaszországba sietett, 
itten ut6lsó szabad honfitársai mellett harczolandó, Florenezet ostl"om 
alá vette, de Ft·ancziaország által, noha ez az olaszoknak eg_'' zöld 
zásziőt küldött illy felirattal : "Libertit vo Cel"cando ch' e si cara til) 
c~ak gyengén támogattatván s a kipusztított országban roszul élel
meztetvén, söt Lucignano mallett serege azétveretvén ( 1554 auguszt. 
2) 2) nem volt képes a harczot tovább folytatni, és visszatért Fran
cziaországba, hol mint az a legyőzöttekkel rendesen történni szokott, 
rosziil fogadtatott, ínignem vitézségével és állhatatosságával hirnevét 
és dicsőségét visszaszerezte. 

Cosmo és Marignano Siena alatt folytatták kegyetlenségeiket ; 
a ·v~rosból az élelem szíike miatt kiutasitott harczképteleneket oda 
visszaüzték, s akasztófával büntettek mindenkit, ki a városba élelmi 
szereket szállitani merészelne. Montluc a francziákkal erősen tartotta 
Sienát, melly ostromzárolva lévén olly ínségbe jutott, hogy lakosai 
harminczezerről tízezerre olvadtak le ; tuiudazáltal még ekkol" sem 
csüggedtek el; sőt a nök is egész lelkesedéssel vettek részt a legfá
t•asztóbb munkákban , mellyeket a közös haza gyet·mekeitöl köve-

1) "SzabadRilgot hozol1, mclly anuyira kedves." Dante. 

') Sz. István napján; a miért Cosmo a sz. Istváu reueljét alapította. 

,,1 hadsereg számbevétele után kitünt, hogy abb61 körülbelül tizenkét
ezeren hiányoznak, kik részint elestek, részint pedig fogaágba jutottak. És ha az 
ember láttu volna, hogy estve miként téruek vissza Sienába az annyi különféle 
ne'mzetbeli katonák kiraLolva, megaebesitve, s auuyira meg.,sufitva, s hogyan 
vetik magukat sirva az utczálton lévö padoltra a alac.,ouyabb falakra, (mert midön 
a kórház már annyira megtelt, hogy négyen is fekiirlnének egy-~gy ágyban, >Öt 
a lóczák, asztalok és templ•>niok is tömve lennének, kénytelenek valának, miut 
mondám, az utczán levö p11dokra vetni magukat) lehetetlen lett voh1a könyiiit 
visszatartania, hi~váu ezen iszonyu vereséget. S:toánalom fogott tll mindenkit, ld 
Iltta, hogyan hemzsegnek az utcziík a sebesültektöl, vagy aki különösen a néme
tek és francziák jajvesdkeléseit hallotta, kik a lakosok könyörületességéhez for
dulva innivalót, kevés sót, kenyeret vagy bort kértek, amiben amennyire lehetett, 
részesittettek is. É~ én liitelesen mondhatom, hogy ~záz embernél többet littam 
egy falhoz támaszkodva l(dnyezni ama szegény katonák irlnti részvétböl, kik illy 
mészárl!anak tétettek ki." ·sozzlDI, Rivolw:ioni di Siena 272. 
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telt 1). Kifogyván élelmi ezerei, de nem állhatatossága, ugyanazon 
feltételek alatt, mint Floren ez huszonöt év előtt, megadta magát (lóö5 
apr. 2.), mellyek azonban valamint akkor ugy most sem tartattak 
meg. 

A franczia helyörséget spanyol váltotta fel. Sokan Montluc-cal 
Francziaor.szágbu. költöztek, némellyek pedig a főbbek közöl Montal
cinó-ba menekUivén ottan egy ideig fentarták függetlenségöket, mig· 
nem a Chateau-Cambresis-ben kötött békeszerződés értelménél fogva 
ez is Florencz hatalmába keriilt. Cosmo S ienát pénzzel, haderővel és 
saját gyalázatával szerezte meg, de Il. Fülöp azt tőle elfoglalta s 
csak akkor engedte ismét át neki, midön szüksége volt rá, ekkor is 
azonban csalt .azon feltétel alatt, hogy :Toscana bizonyos tekintetben 

•) Mont luc emlékiratában nagy dicsérettel sz 61 rólok: "Il ne sera jamais, 
dames sienoiscR, que je n' immortali>'e vostre nom, tant que le livre de Montlue 
vivra ; car & la vérité vous estes dignes d' immortelle louange, si jamais femmes 
le furent. An commencement de Ja belle resolution, que ce peuple fit de defendre 
sa Jiberté, tontes les damcs de la ville de Siene se despartil·ent en trois bandes : 
in premiere es to it conduite par la signora l<'ortegu erra, qui estoit vestue de vio
let, et tonte~ celles qui la suivoiont aussi, ayant son accoustrement en la fai(OD 
d' une nymphe, court et monstrant le brodeqnin: la seconde estoit la signora Pieol
buomini vestue de satin incarnu.din, et "a troupe de mesme livrée: la troisieme 
estoit lu. signora Li via Fausta vestue toute de bianc, comme aussi estoit la suiile 
avcc son enseigne blanche. Dans lenrs enseignes elles avoient de belles devises : 
je voudrois avoi r rlonné beaucoup et m' en resouvenjr. Ces 1rois escadraus estoient 
composes de trois mil dames, gentils-femme~, on bonrgeoises. Leurs armu estoient 
des pics, des pelles, des hottes et des facines. Et en cest. equipage tirent 
leur monstre, et allerent commencer les fortification•. Monsieur de Termes, qui 
m' en a souvent fait le com p te (car je n' y estois eneore arrivé), m'a aasenré 
n' avoi r jamais veu de sa vie ch os e si belle que cel\ e la. J e vis \eurs enseignes 
rlepuis. Elles avoi en t fait un chant n l' bonneur de la I<'rance, lors qu' elles allay
en t a leur fortifi<'alion .• Te voudrois avoir rlonné hl meilleur ebeval que j' aye, et 
l'avoir pour le mettre icy. 

"Et puieque je suiy ~ur \'honneur de ces femmes, je veux que ceux qui 
v i endront ap rés nous, admirent et le con r age et la vertn d' un e jeune Sienoiee, la 
quelle eneore qu' elle soite fill e de p:mvre Ji eu, merite toutesfois estre mise au 
rang plns honnorable. J' avois fait une ordonnanea au temps que je fus creé dic
t:1.tenr, que nu l, a peine d' estre bien pnny, ne faillit d' aller il. la garde a son 
tottr. C'est jenne fille voynnt un sien frere, a qui il touchoit de faire la garde, 
ne ponvoi t y aller, prenil son moo·ion, qu' elle met en teste, ses cbausses, et un 
conlet de benlfle ; et a vec son hallebarde sur le col, s' en vn au corps de garde 
en cest equipage, passant lors qu' on \eut le roollo sous le nom de son frere : fit 
la sentineile a son tour, sans estl·e cogr-eue jusque au mntin, que le jour eut point. 
Elle fut ramen<\e a sa maiso n IlV~ c honnenr. L'apres dinée le signor Corm•Jio me la 
mnnstra." 
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Spanyolországtól függjön, s ezenkivül az orbitelló-i, talamone-i, por
tercole-i, montargentaro-i és santo Stefano-i kikötőket maga számára 
tartotta fen, mellyek Sienát a tengertől és kereskedéstől egészen el
zárták. 

Egy szóval, az idő és fejedelmek a köztársaságoknak halált es
küdtek. Ezek daczára Velencze még femUlott egy ideig, hogy a ke
resztényaéget a törökök ellen védhesse. Genua Andrea Doria által uj 
alkotmánynyal láttatott el. 

Geraua. 

Azonkivül, hogy Genua "mint átalában egézz Olaszország" 
(Varchi) guelf és ghibellin pártra volt o!lzolva, lakosai még neme
sekre és nem nemesekre, az utóbbiak polgárokra és pórokra, a pol· 
gárok ismét kereskedökre és kézművesekre valának felosztva. Mind· 

. azon családok, volU-k légyen bár nemesek vagy nem nemesek, mely
lyek a város ügyeire befolyást gyakoroltak, nem rokoni összekötte
tés-, de érdek- vagy pártközösségnél fogva a l b e r g h i név alatt tár
sulatokban egyesültek. A nép részint az Adorni részint pedig a Frc
gosi ghibellin házak partján állott, és egyetlen egy nemes vagy más 
guelf pártbeli sem juthatott tisztségre. De a közös szolgaság közelebb 
hozta egymáshoz az elnyomottakat s a pártok közől a versenygés 
szelleru~t kioltotta. Most tehát az alkotmány m6dositására kinevezett 
tizenkéttagu tanács javaslata folytán megállapíttatott (1528), hogy 
valamennyi régi birtokos családok egyenlő jogokat élvezzenek azon 
ghibellinekkel és nem nemesekkel, kik eddig a hivatalokat kizárólag 
magoknak követelték, és hogy ezek együttvéve g e n t i l u om i n i 
nevezett alatt a nemességet képezzék, melly nevezet a spanyol hiuság 
befolyása alatt szebbnek tetszett a polgár nevezetnél ; hogy továbbá 
minden család, melly Genuában hat nyilt házzal bir, egy társulatot 
(albergo) képezzen, mellyhez azután a kevésbbé vagyonos cs~ládok 
csatlakozzanak; s hogy végre az Adorni és Frcgosi családnevek, 
mellyek a régi gyűlölség emlékét rnegörökitenék, töröltessenek el· 
Hogy pedig egyes családok jövőre ne képviselhessék a pártokat, az 
emlitett_társulatokba nemesek és nem nemesei{, guelfek és ghibellinek 
vegyesen osztattak be. 

Ekként hu~zonnyolcz társulat (alberghi) alakult '), mellyekböl 

1) A következ8k : Auria (Doria), Calvi, Cattani, Centurione, Cybo, Cica!R, 
Fieschi, Franchi, }'ornari, Gentili, Grimaldi, Grillo, Giustiniani, Imperiale, Inle· 
riano, Lercaro, Lomellino, Marini, Negro, Negroni, Pallavicino, Pinelli, Promon
torio, Spinola, Ralv11go, Sa11li, VivaMi, lTAodimare. 
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négyszáz sanator válasJtatott, kik a többi tisztvisell:lk kinevezésével 
voltak megbizva. A kormányt a következi:! hatóságok képezték: egy, 
két évre választott doge, egy, nyolcz tagból álló köztársasági tauács 
(signoria), nyolcz községi tisztviselél (procurator) a beligazgatás, és 
öt syndicus az állam külügyei vezetésére, s ezeken kivül egy, száz tag
ból álló tanács, melly későbben megkétszereztetett és évenként vá
lasztatott. Andrea Doria nem akarván doge lenni, Oberto di Lazzaro 
Cattaneo választatott azzá. Késöbb a régi és uj nemeseég, ugyszintén 
ezek és a nép közölt megujulván az ellenségeskedés, az uj társulatok 
nevt)i eltöröltettek s mindegyik család eredeti nevét vette fel (1576). 

Ezen alkotmány mi befolyást sem engedett az alsóbb néposz
tálynak, sem a vidékieknek, kivévén, hogy érdemöknél vagy vagyo
nosságuknál fogva a társulatokba beléphettek ; de jóllehet az aristo
cratia nagyobb hatalomra vergődött, a nép itt nem volt mindentl:ll 
megfosztva mint pl. V elenczében, a miért is a genuai köztársaság nem 
vénült el annyira, és kétszáz év mulva is utálattal tudott eltelni azon 
szolgaság iránt, mellybe Oluszország már t~gészen beletörlldött. 

Mindazáltal nem volt kioltva a nemesek és nem nemesek kö
zötti gyülölség 1). Doriának, jóllehet visszautasitotta a fejedelem· 

1) Uberto Fogliettu. saját védelm1he mondott ·beszédében fölfedi az ariato
eraták egyenetleuségét és kevélységét (.Anecdota Uberti. Folieta. Genova 1838): 
Sed quid ego, ut sanguinem misceant, loquor, cum nobiles ab ipsa popularium 
consvetudine abhorreant, se seque ab eorUlll aditu, congressu, sermone sejungant, 
illosque devitent, perinde quasi illorum contacto se pollnere, ac contagione cont&· 
minare formident ? Quare separata loe& et compite habent, in quae utriusque 
corporis juventus conveniat, cum alteri alteriu~ corporis hornines excludant. Qt~in 

etiam, cum forum unum esse, in quod omnea cives conveniu.nt , necesse sit, 
ratione quadam assequuti sunt, ut forum ipsum dividant ac duo fora prope 
faciant ; duae enim sunt porticus, in quas alteri ab alterina corporis hominibus 
separati conveniunt. Eadem quoque distinctio in juventutis sodalitatibus servatur, 
quarum multas nobiles institoeruut, in quas neminem unquam ex popularibus 
acceperunt, cum nonnulli, privatis necessitudinibus illis conjuncti, se admitti pos
tulassent, sed ad repulsae injuriam, verborum quoque contumelias addiderunt, 
cum se dagenerum sodalitate commaculaturos negarent, Jam vero, cum ad ani
mos hominum accendendos major sit contemptus, quam injuriarum irritatio, dii 
immortllles l quam despecti ab istis nostris nobilibus sumus, quam illi a nobis ab
horrent, quam nos auribus et animis respuunt, quam contemptim de nobis loquun
tnr, in quanta convicia linguae intemperanti& provehuntur, cum nos degent'res 
et rusticanos, non modo Gennae sed in aliis civitatibus appellant, perinde quasi 
Deorum genus, atque e coelo delapai ipsi sint; exterosque, simulatque de aliquo 
ex nobis incidit sermo, etiam si alia res longe agatur, sedulo admoneant, homi
nem illum dagenerem et ex in:fima plebe esse, nobilitateqne sibi, baudquaquam 
comparandnm : neque sentiunt, se risni plerurnque exteris esse, qnos nou pudeat 
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séget, jótéteményei és erényei bizonyos fensőbhséget biztositottak ; a 
kikötl:lben saját hajói horgonyoztak, s valamint ezeken a azoigálatot 
ugy palotájában az örséget tulajdon katonái látták el. Nem élt ugyan 
ezekkel vissza, de a genuaiak attól tartottak, hogy hatalmát unoka
öcscsére, Giannettinó-ra akarja átszármaztatni, ki jeles tengerész de 
különben gőgös és kicsapongó életü férfiu volt, s e mellett nagybátyja 
hatalmával saját szenvedélyei kielégítésére élt vissza. Különös gyü
lölettel vi8eltetett ez iránt Gian Luigi Fiesco Javagoa-i gróf, rakon
czátlan és dicsvágyó férfiu, ki Francziaországgal, a pápával és pármai 
herczeggel egyetértöleg a császár müvét megsemmisíteni, s különö
sen Olaszországba a császári hatalmat tönkretenni tl\zte ki feladatául. 
Az összeesküvés valóban kitört (1547 január 2); minek következté
ben Giannettina megöletett s a nép "éljen a szabadság"-féle felkiál
tással összecsoportosul t, de a zavarban G i an Luigi véletlenül a ten
gerbe fuiván övéi elszéledtek, s Andrea Doria nem minden vérontás 
nélkül a csendet hazájában helyreállitotta és továbbá is l:lrködött fe
lette, mig az lsten meg az ö személye felett l:lrködött, s megoltalmazta 
öt a gyilkoktól, mellyeket akkor épen ugy igénybe vettek a feje
delmek, mint az alattvalók. 

lll. Pill. 
Még más véres for.radalmakról is szükséges szólanunk, mielőtt 

Olaszországot azon álomkórságban hagynők, mellyre az idegenek 
uralma kárhoztatta. III. Pál pápa mit _sem mulasztott el, hogy Cos
mónak ártalmára lehessen, azon reményt táplálván, hogy Toscanát 
egészben vagy legalább annak egy részét fiának Pier Luiginak, vagy 
unokájának Ottaviónak megszerezheti. Az utóbbit V. Károly termé
szetes leányával, Margittal Alessandro Medici florenczi herezeg özve
gyével- ki meggyilkolt férje ékszereit és pénzét magához ragadta
házasitá össze, s előbb a eastró-i és nepi-i, késöbb pedig a carneri
nó-i berczegséget adományozta neki, ezt Guidubaido d' Urbino-tól 
vévén el, kinek az házasság által jutott birtokába; de mindez nem 
elégité ki a császári vérből származott nöt. A fajtalan Pier Luigi-nak 
a velenczeiektöl n o b i l e czímet, a császártól nemességet és a no
vara-i őrgrófságot s jelentékeny évpénzt szerzctt, maga pedig gonfa
loniere-vé s a római szent birodalom fővezérévé nevezte ki öt, noha 
ez a hadi pályához épen semmi hivatást nem tanusitott s csak a faj
talanságnak élt, mellyet hitelt felülmuló mértékben gyakorolt. III. 

foenus ac Bordidiores quaestus exereentes, nobilitatis nomine, quam comprimel'e 
deberent, se commen•lnre, hand nilarn animae nobililalis mentionem facere. 
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Pál csak sajnálkozni tudott i f j u i k ö n n y e lm fi s é g e felett, melly 
a világot irtózattal töltötte el, s hogy fényüzésének és dicsvágyának 
tápot nyujthasson, kénytelen volt államát kimeríteni. A perugiaiak, 
kik e miatt nyilt lázadásban törtek ki (1540), fegyveres erővel s ha
lálos büntetésekkel csillapíttattak le ; a Colonnáktól államuk vé
tettek el. 

III. Pál az Olaszország sorsa felett rendelkező zsarnokok cziró
gatásával akarta Sienát1 vagy Milanót öv éinek megszerezni, ami neki 
nem sikerülvén felkiáltott: "A történelem ből, magam és mások ta
pasztalásából beláttam, hogy a szentszék csak akkor volt boldog és 
hatalmas, midőn Francziaországgal állott szövetségben." A pápa 
eme szándekai már előbb is kellemetlenül hatottak V. Károlyra, annál 
inltább most1 midön az Pat·mát és Piacenzát harczegi czimmel Pier 
Luigi-nak adományozta (1545 augusztus). Ezen városok a milanói 
herczegséghez tartoztak 1 mignem X. Leo magának engedtette át 
azokat, azért a császár nem örömest látta azokat más kezeiben, ezen
felül Ferrante Gonzaga, Milano kormányzója 1 személyes gyülölség 
által vezéreltetve nem szünt meg urát a pápa ellen ingerelni, ki vi
szont Károlynak ártalmára leendő, Fiesco összeesküvését támogatta, 
s midön ennek ezerencsétlen kimeneteléről értesült,felkiáltott: "Most 
már világosan látom, miként Isten akarja, hogy ezen császár az egy
ház és az egész kereszténység romlására felülkerekedjék." (Segni). 

Eközben Anguissola, Landi, Confalonieri és Pallavicino családok tag
jai az osztrákok által ösztönöztetve vagy legalább bátorítva Pier 
Luigi ellen összeesküdtek s ennek palotájába törvén (1547 szeptemb, 
10) a földet egy szörnytöl megszabadíták 1). Piacenza szabadnak 
nyilvánitotta magát, de Ferrante Gonzaga a császár nevében még 
azon nap elfoglalta. Ottavio Farnese, a megöletett fia s V. Károly 
veje, még III. Pál pápa halála után is megtartotta Parmát, melly kis· 
ded tartomány nemsokára lángba volt borítandó Europát. 

V. Károly és l'••anczinország k6zi.ltti negyedik háboru. 
Il. H"enrik V. Károlyt boszantandó, pártfogáRa alá vette Farnc

sét, és Charles Brissac tábornagy vezérlete alatt sereget küldött Pie
montba, melly rendesen mindig első kénytelen az idegen betörések 
veszélyeit kiállani. Don Ferrante, kinek gőgös magaviselete és áská
lódásai okozták e háborut, daczÁra annak, hogy az uj pápa III. 
Gyula 2) segitséget Itiildiitt számára, kényszerítve volt Párma ostra-

1) Lásd e könyv végén a Jt'elvilágosiló jegyzele-ket D) alatt. 
') Rrröl Segni XIII-ik könyvében ellleket. mondja: "SilliSp dolog pápának 
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mával felhagyni s Piernontha sietni, hol a franczia katonák a fékte
lenkedő spanyolok és németekhez képest megtestesült angyalok va
lának (1551). Az olasz elégülettenek most ismét kitüzték a franczia 
zászlót, s Chioggiá-ban összegyülvén mind en t megmozditottak, hogy 
a császáriaknak ártalmokra lehessenek, evégből még a törököket is 
behiván Nápoly pusztitására. Örömest hallgatok az á1·ulásokról, gyil
kokról, mérgezésekről s megvesztegetésekről 1 mellyek most inkább 
szet·epeltek mint valaha, s csupán azt ernlitern meg, hogy Károly 
Alba herezeg vezérlete alatt nagy sereget küldött Olaszországba, s 
ezt ugyszintén az amerikai pénzt a genuai Doria szállitá ide a mi 
megrontásunkra. A milanói Medeghino csapatjaival a császáriakhoz 
csatlakozott. 

Eközben IV. Pál, a nápolyi Caraffa család egyik tagja, lépett a 
pápai trónra (1555). Ez, daczára annak, hogy mint bíbornok ájtatos 
és szigoru élete által tüntette ki magát, midőn pápává választatván 
megkérdeztetett volna, minö bánásmódot igényel személye irányában, 
azt felelte: nminöt egy nagy fejedelem"; és csakugyan a legnagyobb 
pompával koronáztatta meg magát, rendkivül fényüzö lett s agyáta
lában világiabb, mint méltóságával összefért volna. Azt mondá, hogy 
V. Károly öt erkölcsi hidegláz által akarja megölni, de ö majd adand 
neki dolgot s megszabaditandja a szegény Olaszországot. Ezt egy 
hangszerhez hason li tá, mellynek négy hurját Nápoly , Milano, V e
len eze és az egyházi állam képezi. "Valóban szerencsétlenek arago-

lenni, miután azonkivül hogy a lehető Iegmaga~abb polc;~ot foglalja el a keresz
tény fejedelmek között, kik előtte mindnyájan térdre borulnak, gyermekei, unoka.
öcscsei, szülöi sőt távoli rokonai is azonnal nagy urakkÁ. lesznek, jóllehet eleinte 
származásukat sem ismerik. Ezen pá.pa bármellyik elődjénél inkább bel;izonyitá 
tetteivel fentebbi szavaim igazságát; ö maga ugyanis nagyon közönséges csaliLd
b61 születvén, a mint pápává lett, rokonait azonnal uralkodókká tette hazájokban. 
Egyik alacsony sorsban sziiletett teremtményének bíbornoki kalapot s kövér java. 
dalmakat adományozott. Unokaöcscsének Giambattistának Novará.t adományoztatta, 
maga pedig a r6mai szent birodalom fövezérévé nevezte ki öt; öcscsét Baldovin6-t 
Camerino örökös kormányz6jAvá tevé és Rómában nagyobb mélt6ságra emelte, 
mint ha herezeg vagy Olaszország valameily részének született ura lett volna. 
Avval sem elégedett meg, hog)' nötestvérehöl született Ascanio della Cornia és 
Vincenzo de' Nobili da Montepuleiano unokaöcscseinek államokat és uralkodói 
czimeket osztogatott, a ezek tt>stvéreit és gyermekeit bibomoksá.gra emelte, késöbb 
pedig fövezérekke s uralkodókhoz hasonló nagy urakká tette. A többi csodálatra 
mélt6 dolgok közöl még megemlítem, hogy Ersilia, Giambattista Monti neje, R6-
mában tart6zkodvkn, ottlm olly nagy fényt iizött és olly nagy szerepet játszott, 
hogy a pármai herczegnö, a cslLszlLr I~ánya, mielött P!rmába távozott volna, alig 
kapott töle andiencziát, midön tiszteletét volt nál11 teendö ! • 
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niai Alfonz és Lodovico milanói herezeg lelkei, kik elsők tevék tönkre 
Olaszország eme nemes hangszerét." Igy szólott egykor Navageró
boz, ki hozzáveti: "Sohasem beszélt 6 Felségéről és a spanyol nem
zetrlíl, hogy azokat eretnekeknek, szakadároknak, Istentől elátkozot
taknak, a zsidók é:; mórok ivadékának, s a világ scpredékének ne 
nevezte volna, sajnálkozván a szegény Olaszország felett, melly illy 
aljas és el vetemedett nemzetet kénytelen uralni." 

Minden lépten azon gyanu gyötrötte, hogy a császár élete után 
leselkedik, és a zavarban halászni akaró unokaöcscseitöl, ugyszintén 
titkárától, a hazáját, Toscanát szabaddá tenni óhajtó Della Casa-tól 
ingereltetvén , a római bübéreseket birtokaiktól megfosztotta , II. 
Henrikkel szövetségre lépett, s azon törte. fejét, hogy Nápolyt és Mi
lanót vagy et·re ruházza, vagy maga részére megszerezze, a spanyo
lokat ezen országoktól megfosztoltaknak nyilvánitván. Állitják, mi
ként e végböl a pápa alkudozásba is bocsátkozott a törökökkel és a 
lutheranus Brandenburgi őrgróffal; amazokkal, hogy a nápolyi' és 
toscanai tengerpartokat nyugtalanitanák, evvel, hogy a császárt Né
metországban megtároadná; azt hivén, hogy minden eszköz jó, ha 
általa czélját elérheti 1). 

1) Bernardo Navagero a velenezei tan!eshoz intézett s 1557-ki május 21-
én kelt levelében eléadja, hogy IV-ik Pál pápa VIII Károly betörésérBl sz6lvá.n 
elBtte, ez alkalommal következöleg nyilntkozott: .,Hinc omniamali labea, mert ezek 
ldnyitották a barbároknak ama veHzedelmes kaput, mellyet mi be akartunk zárni, de 
nem hallgattattunk meg, ugy hiszsziik, büneink mi::ltt. Mi soha meg nem bánj uk, hogy 
mindent megtettünk , a mit tehettünk, söt talán ennál többet is. Zürzavart ha
gyunk a jövö századokban azok számára, kik nem akartak bennitnket támogatni, 
hogy mondják maj<lan, miként volt egy tehetetlennek látsz6 nyolczvan éves ag
gastyán, ki midBn azt hitték róla, hogy nem maradt már hátra más teendöje, 
mint egy szegletben betegsége felett siránkoznia, bátorságot érzett magában Olasz
ország szaba-Iságának visszaszerzésére, de épen azokt61 hagyatott el, kiktől leg
kevésbM várta voln"; és ekként a vclenczeiek ás mások meg fogják b{mni, hogy 
nem akarták felismerni a kedvező al11almnt, mellyben ezen jármot nyakukr61 le
rázhattltk volna, melly azon király alatt vette kezdetét, ki erényei miatt tiirhetB 
volt, de késöbb ama. flamandokból és spanyolokból áll6 népség által váltatott fel, 
mellybeu nihil regium, nihil chriatianum, s melly miként a dudva nem irtható ki 
többé azon helyről, hol egyszer gyökeret vert ; nem ugy mint a francziák, kik ha 
dolgaikat elvégezték, eltakarodnak s nem maradnának ott, ha oda kötöztetnének 
is, Mi láttuk öket Nápoly és Milauo birtokában, és egyszer csak eltüntek. Nem 
tudnak egy helyen maradni : stare loco neaciunt. Nemes követ, mi olly bizalmaRan 
beszélünk veled, mint ha a magas dogevel, a köztársaság tanácsosaival vagy a 
keresztény népek fejeivel beszélnénk, mert tudjuk, hogy szavaink nem fognak 
nyilvánosságra hozatni. Végre mi soha nem bánjuk meg, hogy rövid életünk fo
lyAmában az Isten dinsl!.~égtlre tla a szegény Olaszors?.ág javára annyit fáradoz-
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A pá.pának, hogy Olaszország megszabadítását czélzó nagyszerü 
tervét végrehajthassa, a többi fejedelmek támogatására lett volna 
szüksége, de Savoya még mindig ellenségeskedésben állott Franczia
országgal s ezért a császárra támaszkodott; V eleneze rosz szem me l 
nézte a pápai állam növekedését; Cosmo attól tartott, hogy Sienát, 
melly után annyira sovárgott, a Cnraffák fogják megnyerni ; Ottavio 
Farnese még atyja meggyilkoltatása és országa felének bitoroltatása ál
tal sem keseríttetvén el eléggé, a császáriakkal kibékült és szivvel lé
lekkel szolgálta azokat; magok a pápa unokaöcscsei is, kikben leg
inkább bizott, l~Zeszélyeiket kl'ivetve s erl:lszakoskodásaikat folytatva 
csak czé!Azerütlen tanácsaikkal s nyomoru eszközök ajánlásS.val tá
mogatták a pápát. 

Mindazáltal sikerült a pápának egy s z e n t sz ö v e ts é g e t 
létrehozni (15p7), mellynek f'óvezérségét az engesztelhetetlen Pietro 
Strozzi vette át. A protestánsok ismét nagy örömmel látták, hogy a 
pápa és a császár s Katholikus király között ujból kiütött a háboru. 
Ennek hadserege Alba herezeg vezérlete alatt iszonyu pusztítást vitt 
véghez Segni-ben, s bizonyára Róma is uj vérengzésnek és sarcznak 
lett volna kitéve, ha védelmére a· francziák elég korán meg nem ér
keznek. De Guise herczeg, a franczia fővezér, a szövetségesek által 
nem támogattatott, söt Olaszországból csakhamar visszahivatott, a 
franczia nemesség virágával Német-Alföldre sietendö, hol n gróf Eg
mont és savoyai Philibert Emanuel németalföldi kormányzó vezérlete 
alatt álló spanyol hadsereghez tizenkétezer angol csatlakozott. A St. 
Quentin alatt vivott nevezetes csatában (augusztus 10) a francziák egé
szen szétverettek, ami Párizst iszonyu rémülethe ejtette. V. Károly, 
ki már ekkor a koronáról fia II. Fülöp javára lemondott s egy ko
lostorba zárkozott, értesülvén ezen eseményről, azt kérdé : "Fiam 
egész Párizs kapujáig vitte győztes seregét?" s midőn azt felelték 
volna neki, hogy nem, felsohajtott és igy szálott: "Az én koromban, 
s illy szerencse mellett én nem állapodtam volna meg féluto n." 

Füll:lp ehelyett St. Quentint ostromolta, a mi II. Henriknek időt 

tunk, mert az igazat megvallva mi mnnká.s életet tüztünk ki m11gunknak és soha 
nem nyugszunk ... u A junins 28-rol kelt levélben eléadatik, m iként R pá pR a 
többek között igy szólott volna a követhez: "Emlékezzék meg ön arról, amit most 
mondok. Mi öregek vRgyunk és R közel napokban, midlln lstennek tetszeni fog, 
eiköltöziink e mulRndó világból, de jöhet idö, midön ön be fogjA. llltni, hogy 
igazat mondottunk ; adjR Isten, hogy RZ kárunkrA. ne legyen. Mindakketten bar
bárok, éq igen jó volna, hR otthon marnilnfmak, é~ Ola~zor~zR.gban nem lenn~ 
m.\~ nyelv, mint A. miénk." 
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engedett, hogy uj erőt gyüjthessen. Guise herezeg Calais-t, - támo
gatva a városiak egyetértése, a tél és az ellenség hanyagsága, ugy
szintén Pietro Strozzi 1) vitézsége által - három hétnél kevesebb idö 
alatt be\'ette ( 1558), elüzvén az angolokat ekként a szárazföldről, 

hol kétszáz évig tarták fen magukat. Ezen események megváltoztat
ták az olaRZ ügyek állását és a pápa magára lévén hagyatva, kényte
len volt alkudozásba bocsátkozni. Alba herczeg, "ki még nem tapasz
talta, hogy minő kUlönbség létezik a világi fejedelmekkel és a pápák
kal folytatott harczok között, kiktől végre is az ember mit sem nyer
het, söt költségeit is elveszti," (Giannone) azon volt, hogy a háboru foly
tattassék, de II. Fülöp kedvező feltételeket szabván a pápa elé, vele 
békét kötött. 

Cllateau-Cambresisi béke. 
Eközben az általános béke iránt is megkezdettek az alkudozá

sok, melly késöbb Chateau-Cambresis-ben csakugyan meg is kötte
tett ( 1559 april 3), és idáig akartuk huzni elbeszélésünk et, miután itt 
szünt meg az ellenségeskedés Ausztria és Francziaország közl)tt s itt 
jutottak az olasz ügyek azon álláspontba, mellyben egy ideig marad
niok kelle. Itt állapíttatott meg, hogy II. Fülöp nöül veendi Erzsébet 
franczia herczegnöt, s ujbóllemondott Burgundiáról 1 II. Henrik vi
szont Nápolyról és Milanóról ; és minthogy Fülöp szövetségeseivel 
épen nem gondolt, a német birodalom el vesztette Me t z, Tou) és V er
dun-t, Angolország pedig Calais-t, melly a II. Henrik által fizetendő 
ötszázezer arany scudóval nem igen volt ezért kárpotolva 2). Coraica 
visszaadatott a genuaiaknak, Piacenza a Farneaeknek részint azért, 
hogy ezek a francziáktól elvonassanak, részint pedig Alessandrónak, 
ama kor egyik legnagyobb fóvezérének, a Német-Alföldön tett szol
gálatai jutalmául. Jóllehet a franczia fövezérek felszólaltak azon 
tartomány átengedése ellen, mellyet annyi vérrel hóditottak meg 3), 

a savoyai herczeg, a st. quentini hös, azonkivül hogy Margit franczia 
herczegnőt nöül nyerte, mindazt visszakapta, mit a háboru folyama 
alatt elveszitett, jelesen Bresse-t, Bugey-t, Savoyát és Piernonlot j de 
Chieri, Turin, Pignerol, Chivasso és Villanova d' Asti a francziák 
birtokában maradt mindaddig, mig savoyai Lujzának II. Henrik nagy-

1) Ez késöbb Thionville alatt egy ágyugolyótól knputt seb&ben elhalt. 
2) Segni, ki l<eresked&ssel foglalkozó nemzetböJ való lévén, ehhez bizonyára 

értett, besdli, miként Htmriknek, hogy ezen összeget kicsinálhassa, adósságot 
kellett lennie, mellyért 16"/o kamatot fizetett, a kamatokat n&gy hónaponUut, u 
télkét pedig a határidő lejártával fizetvén. Swrie fiorentine, XII-ik könyv végén. 

") L:\sd Bri~sae és Mont.luc tábornagyok s Vieilleville emlékiratait sat. 
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anyjának jogai tisztába nem hozattak. És itten kezdett a savoyai her
czegség mint olasz hatalmasság szerepeini s Europa ügyeire befolyást 
gyakorolni. 

Olaszország többi részeiheu megszüntek a mozgalmak s velök a 
szabadság is, és az olaszok kénytelenek vRlának békével tiirni az elle
neik szánalma okozta sérelmeket. 

NYOLCZADIK FEJEZBT. 

A t ö r ö k b i r o d a l om. - S o l i m á n. 

Ausztria és Francziaország egymás ellen harczolvP s ekként 
egymást gyengitve csaknem oda segitették a törököket, hogy ezek 
Német- és Olaszországot elfoglalják 1). Ezek harczisa fanatismusa 
megifjitá az arab szellemet, és az europai hűbéres csapatok nem igen 
voltak képesek amazok rendes hadseregének, a janicsároknak, a ma
melukkoknak és a perzsa lovasságnak ellenállani. A kereszténység 
ezerencséjére a perzsák között vallási és politikai viszályok dulong
tak és halálos gyülölettel viseltettek a különbözö felekezethez tartozó 
törökök iránt. A czirkassziai mamelukkok, kiket sz. Lajos a nilnai 
tartományok birtokában talált s kik Bibars alatt egészen Syriába 
nyomultak, késöbb pedig Tarnerlan által legyőzettek, harmadfél szá
zadig egy ismeretlen kormányforma alatt éltek, mellyről csak annyit 
lehet tudnunk, hogy az katonai kényuraság volt. A török birodalom 
innét sem remélhetett segélyt az általa szilnet nélkül folytatott had
járatokban ; mindazáltal Nápolyt megtámad ta, és V elenezét avval 
fenyegette, hogy "eljegyzésének megünneplése végett a tenger fe
nekére fogja küldeni ;" minthogy azonban inkább arra törekedett, 
hogy hóditásait gyarapítsa mintsem a kereszténységet kiirtsa, gyak-

1) Francesco Vetiore 1513-ik év Junius havában igy ir Machiavellinek: 
w De, kedves kom!m, mi csupán a keresztényekral ábrándozunk s a törökre nem 
is gondolunk, ki mig ama fejedelmek egymással alkudoznak, ollyasmire vállal
kozhatik, amit most csak kevesen gyanitbatnak. Ö neki bizonyára katonának s 
kitünő hadvezérnek kell lennie. Látható, miként a feltette mag,ban, hogy ural
kodni fog ; a szerencse kedvez neki, gyakorlott katonákkal rendelkezik, elég 
pénze és nagy birodalma van, mi akadály sem áll elatte, összeköttetésben áll a 
tatárokkal, ugy hogy épen nam csodálkoznám, ha ruieléltt egy év elmulnék, Olasz
országot j61 elverné, és a papokat onnét kiüzné, a miröl mostan nem akaro({ 
egyebet mondRni. 
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ran szerzödésekrc lépett, s a díván politikája az europai kabinetek 
politikájával egy uton haladt. 

II. Mahomed a v i l á g a n y j a (igy nevezik ök Konstantiná
polyt) bevételét követő huszonnyolcz év alatt meghódítá Europában 
Achaját, Moreát, Ep i rust, Acarnaniát, Szerbiát, O )áh országot, Boszniát 
és Negropon tét, Ázsiában pedig Kastermunit 1 az utolsó szeldzsuk álla
mot, a Trapezunt birodalmat, s a genuaik azon tartományait, mely
lyeket ezek még Kis-Ázsiában és a Fekete-tenger tájékán bírtak, 
mellyek birtoka csak akkor lett hiztositva a porta számára, midön 
Bajazet Moldvában Kiliá-t és Akkerman-t bevette. A szerzeményt meg
tartani kötelesség volt; azért Ibrahim nagyvezír azt mondá a magya
rok követének Laszki Jeromosnak: "Törvényünk azt parancsolja, 

.hogy azon hely, hol urunk fejét lehajtá, vagy a hová lova belépett, 
örökre az ö birodalmához tartozzék. Nem a korona adjn az országo
kat, nem az arany és drágakövek, de a vas, a vas biztosítja az enge
delmességet; a mi.t a kard szerzett, azt a kardnak kell megtartania." 

Görög egyház. 
Mahomed nem csak hódítani, de egyszersmind rendezni is akarta 

az ozman birodalmat. Azon föltételek értelme szerint, mellyek alatt 
Konstantinápoly magát föladta, tiszteletben tartotta a görög egyhá
zat 1) 1 ennek patriarkáit, metropolitáit, érsekeit, püspökeit, papjait, 
clericusait, ugyszintén szabad választási jogát; de a méltóságban lé
vők nagy áron valának kénytelenek megszerezni a nagyur b e r a t
ját vagyis a kinevezési okmányt, mellyben a kinevezett jogai és kö
telezettségei, ugyszintén azon jövedelmek voltak elészámlálva, mely
lyeket a görögöktől követelni jogában állott. A suitán a konstantiná
polyi patriarkát maga iktatá be székébe, átadván neki a kinevezési 
okmányt, a pásztori botot, a violaszinü kalapot, a fekete kappát, a 
köpenyt, egy virágos hosszu öltönyt és egy fejér lovat. Azonban 
hogyan lehetett volna a választás szabad, s hogyan tartathattak_ volna 
tiszteletben az egyházi törvények ottan, hol az uralkodó akarata ké
pezte az egyedüli törvényt? A kinevezést nagy összegen kellett meg
vásárolni; a suitán lagkisebb neheztelése számüzetést vagy fejvesz· 
tést vont maga után. 

l) Ezt határozottilu iLllitja Franza, III könyv. 11: JúJ.n)dr.; i'va navre1· 

;;do' e• -r~~ nól.to1~ iiflivrov, .fui -róv fi!Óflov -rov :rro).ip,ov, o•ad-r:oq at;"toiv Ém"tt:i>P'i 

elt; 't'Ó'V oi'xo11 a~'t'oii, ,;;~ xai nqÓ'CE(I01J ~v. Ó).toiw~ 1't(JO~T:CÍEa~· í',,a lftH~dwt11 Kai 

na-r(l•<Í(IX1J"• w~ dvv~cf.,· ~" •a-ra -r:·~v t:áEw av-roiv. ~" ral,' trl!oanocfavo)v Ó 

7f«-rr,mít:x~•· 
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Az oecumenicus patriarcha, miként a konstantinápolyi nevezte
tett, elnökölt a fővárosban székelő szent zsinatban, me1Iyben a köze
lebb lakó tiz vagy tizenkét püspökön kivül a nagy logothet vagy 
világi kamarás, az archontok vagyis a kormány által magasabb mél
tóságokba helyezett görögök is részt vettek. A zsinat, a papiSág fő
törvényszéke, felebbviteli biróságot képezett a püspökök által hozott 
itéletekre nézve, ez választotta sőt le is tette a patriarchát, ez töltötte 
be a többi méltóságokat, s vetette ki az egyházi adókat, de határoza
tai a suitán berát-ja nélkül érvénytelenek valának. 

A patriarcha hatásköréhez tartozott a görögöket általában a fé
nyes portánál védelmezni, s az egyházmegyéjében lakók felett pol
gári törvény hatóságo t gyakorolni. Egy, a világi papok közől válasz
tott birákból álló törvényszék élén ítélt a fenyítő ügyekben akár egy
házi személyeket, akár görögöket és örményeket érdeklettek legyen 
azok, és jogában állott fogságra vagy gályarabságra ítélni az illetöket 
anélkül, hogy az uralkodó jóváhagyása alá kellett volna bocsátania 
ítéleteit, vagy hogy ez az elitélteknek megkegyelmezhetett volna, ki
vévén, ha a bünös az islamra tért át. A nagy jövedelmek minden 
lépten a törökök követeléseinek kielégítésére valának forditandók. 

A püspökök, érsekek és metropoliták teeudöje volt egyház
megyéik lelki kormányzása és az oktatásra való felügyelet ; jövedel
möket némelly fekvő jószágok, ugyszintén a papszentelések, örökö
södések után járó és más alkalmi illetékek képezték. A patriarcha
tus k ö z p é n z t á r a 1 mint azon bankféle intézmény neveztetett, 
hová a görögök sőt törökök is be szokták tenni tőkéiket, évenkint 
huszonöt ezer piaaztert ajándékozott a kincstárnak, amiért a fő pap
ság felmentetett a minden alattvalót egyiránt kötelező fejadótól. 

A világi papság két osztályba (p e n d a) volt sorozva. Az el
ső.be tartoztak a nagy Jogothet vagy a patriarchalis trón fókanczel
lárja, a skevophylax vagy az egyházi ingóságok felügyelője, a kar
tophylax vagy archívari us, a nagy ecclesiarcba és nagy orator; a 
másikba a nagy oeconorous, a protonotarius, a primicerius, a refe
rendarius, az archicantor és első titkár, sat. E két osztályba tartozó 
papoktól származtak az ugynevezett p h a n a r i o t a családok, kik a 
konstantinápolyi világitótorony (p h a r us) melle t t laktak és sajátké
pen a görög neruzet virágát képezték, s a nyelv és irodalom ápolá
sával és fentartásával foglalkoztak. 

A hóditás idejében az örmény szertartásu érseki széken Brussa 
Joachim ült 1 kit Mabomed néhány családdal együtt Konstantiná
polyba híván (1446), öt patriárcha czimmel ruházta fel sa hier~trchia 
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fejévé tette, s egyszersmind polgári helytartójává nevezte ki a Gö
rögországban és Anataliában lakó örmények felett, kiknek szintén 
szabad vallásgyakorlatot engedett, Hogyan állottak azonban itten 
a keresztények, Isten tudná megmondani, elég az hozzá, hogy 1519-
ben I. Selim, késöbb 1639-bcn IV. Amurátalatt s végre a mult szá
zad végén a dívánban anól vitatkoztak, vajjon nem lenne-e czélsze
rübb mindnyájokat kiirtani. 

Acarnania, Epirus és Albania meghóditói kénytelenek valának 
kiváltságokat osztogatni ezen félelmes hegyi lakosoknak, hogy öket 
féken tarthassák. Először is Agrafa-hegy 1) nyerte meg, hogy a rend 
és közbiztonság fentartása végett egy kapitányt és katonákat tarthas
son, és II. Mahomed megengedte, hogy a polgári ügyek kezelésében 
az elsö szavazat a kadié1 a második az érseké, és a harmadik kapitá
nyuké legyen, melly alkotmány késöbb az egész szárazföldi Görög
országra kitcrjesztetett, ami nem kevéssé könnyítette a napjainkban 
történt fölkelést. A benszülött katonaság vezérei a r m a t o l oknak, 
katonáik pedig p a ll ik á r oknak neveztettek ; ezeken kivül fenál
lottak még az ugynevezett kl e p h tá-k vagy csapatvezérek, kik a 
kormány által el nem ismertettek s ez iránt ellenséges indulattal vi
seltettek. Az Albaniában és Epirusban örségiil hagyott csapatoknak 
a nagyur földbirtokokat osztott ki, mellyeken ezek a lakosokkal egy
beolvadtalc, legaláb a tengerpartokon, a városokban és síkságon. A 
porta féltékeny leve ezen hübéreseire, kik mindinkább nagyobb ha
talomra vcrgödtek, amiért i~ csak ritkán kiildetett oda idegen basa. 

Tön·ényhoZÍI!'. 

A törököknél kétféle tiirvényhozás létezik : vallási és polgári ; 
az első aKoranból és hagyom1lnyból van iissze:\llitva, az ozm:\nok sun
niták lévén; a második a kit·ályok rendelvényein alapszik. A jogtu
dós theolognsok képezik az 11 l cm á k l á n c z á t 1 honnét azután a 
mufti f'ónllksége alá tartozó tudorok, birák s mec:;:etck papj6i válasz
tatnak. A mufti egy fe t w á-val felel a suitán által hozzá intézett 
jogi vagy politikai kérdésekre, s ez által nyilatkozik a há.b0ru vagy 
magas személjiségek elitéltetésének törvényessége felett; de ha-a 
fejedelem akaratával ellenkező véleményen merne lenni, letétetik; ha 
pedig halálos büntetést vonna magát·a, nem fojtatik meg, sem le nem 
fejeztetik, hanem szétzuzatik egy mozsárban, melly evégre a hét 
toronyban tartatik. 

1) Jacovady Rizo Neroulos, Görögo,·azcíg uj-kori története. 

XV. l\.i 
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A törvényeken (s h e r i) és rendeleteken (ka n u n) kivül a 
szokások (a a d e t) és az ur akarata (o u r f) szabályazza cselek
véseiket 1). 

IL Mahomed egy kanun-t bocsátott ki, melly három részre 
(porta) vagyon felosztva: az első a föhivatalnokok rangfokozatáról, a 
második a ezertartásokról és szokásokról, a harmadik végre a bünte
tésekről és a hivatalnokok fizetéseiről szól. Ezen törvény szerint a 
birodalom négy osztálya vagy oszlopa képezi a diván összegét : azaz 
a vezirek, kik közlll az első, melly palota-meaternek neveztethet
nék, parancsnokol a hadse.reg felett, elnököl a diván-ban s vezeti a 
közügyeket; azután Rumelia vagy Europa, és A natolia vagy Ázsia 
két nagy birája, három főkincstárnok, és az államtitkárok. Ezután 
négy udvari s csupán herélteknek adományozott hivatal következik: 
ugymint a nagymester vagy féludvarmester (b a b i se a d e t ag ass i), 
a kincstárnok (k h as i n e d a r b a sc h i), a főpohárnok (k i l a r d j i 
b as c h i), a palota felügyelő (se r a i a g ass i) s ezeken kivül a fő
kertész s a fekete heréltek főnöke. 

Az emlitett törvénykönyv a legféktelenebb kényuraságot szen
tesiti; a határtalan ön !tényü ur és a rabszolga között mi közép sem 
létezik. Hogy pedig azon családokból, mellyek a császári családdal 
rokonságba keveredtek, trónkövetelök ne támadhassanak, e törvény 
akként rendelkezett, hogy apadishah csupán egy rabszolgálót vegyen 
nőül, ki még gyermekkorában elszakíttatván rokonai körébő!, előbb 

mint s c h as sek i vagy a harczegek anyja czímet viselt s nagyobb 
tiszteletben csak akkor részesíttetett, midőn valóban a nagyur nejévé 
vagyis a suitán anyjává lett. A muftik egyik fetwá-ja következtében 
azon szokás szentesittetett, hogy a suitán elsőszülött fia fitestvéreit 
megöletheti. A trónörökös, ki még tegnap a hárem hölgyei közé vala 
számüzve, ma sultanná lévén mindenki élete és vagyona felett rendel
kezik; hatalmát sem elmozdithatlan birák, sem törvényhozó testület, 
sem pedig örökös nemesség nem korlátozza. Az alattvalók közt nem 
létezik más különbség, mint hogy egyik ura szolgálatába parancsol
tatik, és ha a vezirségre emelt rabszolga letétetik, anélkül hogy meg
öletett volna, visszalép előbbi állásába. Az élet kényurának nem áll 
szabadságában megkegyel mezni annak, kit rendes törvényszék itélt 
halálra, mert a törvények, mellyek szerint a kadi-k ítélnek, isteni ere
detüek és azért megmásithatlanok. 

1) Lá•d e l<öny'' végén u Pelvilágosító jegyzelek-et E) alatt. 
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Blrfokviszonyok. 
A Koran szerint a dolgok és személyek az Isten birtokát képe

zik, ki az embereknek bizonyos birtok-jogokat adományoz. Az élő 
vagyis müvelés alatt álló földektől némellyek tizedet, mások pedig 
földadót fizetnek. Az első azon tartományokban dívik, mellyek ön 
kényt tértek át az islamra, vagy pedig ahol a benszülöttek kiirtása 
után a földek nz igazhivők között kiosztattak, és azon területeken, 
mellyek Mahomed vagy pedig az első kalifá-k által bizonyos kivált
ságokban részesittettek. A tized alatt álló birtok tulajdonjoga körül
belül ollyan mint Europa keresztény országaiban, itt is egyenes, sze
mélyi és átszarmaztatható levén az, azon különbséggel, hogy a földbirto
kot vallási adó is te1·heli, s a tulajdonos elveszti azt, ha nem müveli; 
illyenek csak Arabiában, lrak-Arabi-ban , ázsiai Törökországban s 
Bassora és Bagdad vidékén találtatnak. 

Az adó alá eső földek vagyis azok, mellyek fegyve1· által hódit
tattak meg, a nélkül hogy azokról a benszülöttek elüzettek volna, és 
a hová nem islam gyarmatok telepítettek, a mieinktöl egészen eltérő 
modorban vagynak szabályozva; itt ugyanis a birtokjog közös az 
Isten, a fejedelem, az igazhivők közönsége és a meghódított fajok 
ivadékai között, mig a haszonvétel egyéni marad. A törzs minden 
tagjának, a legyőzöttek mindegyik családjának joga van szabadon és 
saját előnyére müvelni a közösen birt föld bizonyos részét, azon nyá
jait legeltetni, csakhogy azt müvelés alatt tartsa s tőle az adót fizesse. 
A hódító e birtokokhoz nem tartott fen magának más jogot, ruint a 
mellyet az Isten és társadalom iránti kötelezettségei szabtak eléje, mely
lyek közöl a felbbek azok, hQgy az adó tőlök befizettessék és evégből 

müveltessenek. Következésképen az islam hóditmányai Omar óta 
·u ak ef vagyis a musulman közönség javára tett ájtatos alapitvá
nyoknak nyilvánittattak. Egy rész az Istené, vagyis a szegényeké, 
betegeké és cultusé, melly magában foglalja mindazt, mit a meghódí
tott terület zsákmány- és tizedben, ugyszintén az ingó és ingatlan 
javak utáu járó vagy pedig föadóban jövedelmez. 

Ezen törvényeken és Solimán codexén kivül vagynak még a 
törököknek számos olly gyüjteményeik, mellyek a legfőbb biróságok 
döntvényeit foglalják magukban 1 és ezek mellett különös törvény
könyveik, mellyek az indiai alattvalók kormányzását szabályozzák. 
Azért nagyon csalatkozott Montesquieu, midön azt állitá, hogy a tö
rökök sem törvényekkel, sem tulajdoni és örökösödési joggal nem 
birnak, B hogy egyedüli törvényök a nagyur önkénye 1). 

1) llnradja d' Ohson el8adja u török birodl\lomnak polgári, közig~tzgatási 

16* 
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Bajazet testvérét Ds em-et (Zizim) megelőzvén, magát suitánnak 
kiáltatta ki. Dsem, hogy a biztos halált Itikerülje, polgárháborut tá
maszt (1482), de legyőzetvén országról országra fut, mig végre Rho
dus szigetére menel{ül, hol a nagymester őt pártfogása alá vette. 
Korvin Mátyás, Katholikus Ferdinánd, a nl\polyi király, az egyiptusi 
mamelukok s más musulman fejedelmek sürgették ldadatását, hogy 
ekként a Bajazet elleni háborura ürügyök legyen, de végre is VI. 
Sándor pápa nyerte meg, hogy öt az általa ezéiba vett keresztes had 
élére állithassa. Bajazet nagyszcrü ajándékokat küldött a pápának, a 
többek közt Longinus lándzsáját 1), kérvén öt, hogy testvérét jó bá
násmódban részesitse, e végre negyvenezer arany évpénzt utalvá
nyozván neki. A pápa a Vaticánban tisztes őrizet alatt tartotta mind
addig, mignem VIII. Károly magának engedtette öt át, de ez csak
hamar meghalt (1495), mint mondják, méreg által 2). 

II. Bajazet inkább szelid mint harczias természetü, ki azért 
sof i-nak azaz royetikusnak neveztetett, szerette a magányt és tudo
mányokat, s kedves foglalkozása volt köbemetszeni, esztergályozni, 
s a hittani kérdések felett vitatkozni. A törökök gyakran betörtek 
Ausztriának Stajer, Karintbia és Karniolia tartományaiba, legnagyobb 
pusztításokat okoztak azonban itt Miksa uralkodásának első évében. 
De vezérök, Michalogli, Khevenhüller Rudolf által Villach mellett ke
gyetlenül megveretett, tizenöt ezer török és hétezer keresztény esvén 
cl itten, s ezenkiv ül tizenötezer keresztény szabadíttatott ki a rablán
czokbóL 1494-ben nyolczadszor ütöttek be Stájerországba, hol Miksa 
személyesen verte azét öket. 1499-ben a suitán békét kötött a ve
lenczeiekkel, de minthogy a békeszerződés egyedül latin nyelven 
volt feltéve, nem tekintette azt magára nézve kötelezőnek; és Lodo
vico Moro s Velencze más ellenségeinek unszolására Iskand er b asát· 
küldé ellene, ki Friaulba betörvén egészen Vicenzáig nyomult előre, 

honnét visszavonulván tízezer foglyot hurczolt el magával. Egy török 

és igazságügyi törvényhozásait. Lásd még Booking-nek Notitia dignitatum et ad
ministmtionum omnium, tam civilium quam militarium in partibus orientia czimü 
munkfLját is. 

1) VIII Incze a Vaticánban Antonio és Pietro Pollajuolo által ezen lb
dzsával ábrázoltatott. 

2) Azon olasz levél, melly a fejedelmeknek a fejedelmekhez infézett leve· 
leik között találtatik, s mellyet Bajazet irt volna. a pápának, hogy ez testvérét 
mérgeztesse meg, világo&all hamis. A turini egyetem kBnyvtárában létezik Ptolo
meusnak Francesco Berlinghieri által toscániai versekben forditott geographiája, 
mellyet ez Dsem-nek ajánlott, sok dicsérettel sz6lván abban ennek és atyjának 
tndományosságár61. 



hajóhad a Benedetto Pesaro által vitézül védott Moreát támadta meg, 
azért VI. Sándor és II. Ulászló magyar király V elenezével szövet
ségre léptek a fényes porta ellen, ugyanezt tevé Spanyol- és Fran
cziaország is, s igy egyesülve ostrom alá vették Mitilené-t, de egy 
szélvész által tönkretétettek. Az erre következő konstantinápolyi 
békét Velenczének Lepanto, Modon, Coron, Navarin és Durrazzo 
árán kelle megvásárolnia, mintegy kárpótlásul kapván ezekért Uepha
loniát. A magyar király szintén békeszerződésre lépett Bajazetlel, 
melly első ezen két állam között létrejött szerzödéseknek, mellynek 
szövegét ismerjük. 

1509-ik év szeptember 5-én és a következő 44 napon földrengés 
volt Konstantinápolyban, mellynek következtében százkilencz imaház, 
ezerhetven ház, a hét torony s a város falainak nagy része összeom
lott, a régi vizvezetékek és más épületek nagy sérüléseket szenved
tek, s ötezer emberélet áldozatul esett; a tenger a város nagy részét 
és Gaiatát elborította, s Thrácia területén iszonyu pusztításokat 
okozott. 

1. Sellm. 
Bajazet készülöben volt kedvencz fia Ahmed részére lemondani 

(1512), midön a többi testvérek, kikre az alaptörvény értelménél 
fogva bizonyos halál várt, fegyvert ragadtak, és a janicsárok a párt
ütő Selim részére állottak. Ez gyüztes maradván, Bajazetnek azt ja
vaslá, hogy Konstantinápolyban maradna, de ez azt felelvén "hogy 
két kard nem fér meg egy hüvelyben", eltávozott. A fiu nagy darabon 
elkísérte s elváláskor áldását kérte, de hallván, hogy atyja nem olly 
gyorsan távozik, mint óhajtotta volna, megmérgeztette öt, s nagyszerü 
gyászünnepélyt rendezett számára. Selim 1 miutá~ a janicsárokat az 
uj sultánok azokása szerint gazdagon megajándékozta volna, legelsö
ben is az által akarta magát biztositani, hogy elhult testvérei után 
maradt öt unokaöcscsét saját jelenlétében megfojtatta; két élő test
vére is halállal lakolt: Korkoud, mert fellázadt, Ahmed, mert atyjá
nak kedvencz gyermeke volt. "Igy hajtattak végre, kiált fel Solak
zadé történetíró, alaptörvényei az ozman uralkodóháznak, mellyet 
Isten mindinkább oltalmazzon." "Hogy az ember örömmel uralkod
hassék, szükséges, hogy félelem nélkül uralkodjék," mondá Selim, ki 
türelmetlenségében a hét és hetven év között lévö siitákat birodal
mában megszámláltatja s közölök negyvenezret kivégeztet; ezenki
vül megrendelte, hogy a keresztényektől templomaik elvétessenek, 
vallásuk gyakorlata eltiltassék s mindenki megöle$sék, ki az islamra 



- 246 

át nem tér, mitöl azonban keble szelidebb sugallatának engedve el
állott. 

Sofi-ed-din sheikh, Alinak Aderbeidsan-ban tartózkodó ivadéka, 
számos halálra ítélt fogolynak kegyelmet és szabadságot eszközölvén 
ki Tamerlántól, ö maga nagy kitüntetésekben részesíttetett, ~ kin
csekkel halmoztatott el, és ivadékai is örökölték azon köztiszteletet, 
mellyben 8 állott. Ezek elvonult élctet folytattak, mignem Ali ('gyik 
dédunokája Dshunneyd, ki politikai befolyásra törekedett, a "fekete 
ürü" fejedelmétlSl számüzetvén Uzum Hassánhoz, a "fejér ürü" ural
kodóház alapítójához menekült, kinek egyik nőtestvérét nőül vette. 
Unokája lsmael látván az Uzum hat fia közötti egyenetlenkedést, kik 
rövid időn meggyilkoltattak vagy a csatákban elvesztek (1499), egy 
tartományt követelt magának mint anyja hozományát s egy csapat 
élére állván a "fekete ürü"' turkomanak ellen indult s a harczias 
kurdokkal szövetkezvén ( 1501), Perzsia meghóditását tüzte ki czél
jául. Shaibek-khan Batu-nak, Oroszország meghódítójának ivadéka 
uralkodott Kharism-ban az usbekek-nek nevezett török törzsökölt fe
lett. Nyugaton III. Iván orosz fejedelem által akadályoztatván Per
zsia felé fordul, remélvén, hogy a TarnerJán ivadékainak kizárásával 
sikerülend neki a Dsengis-khan családját a trónra visszahelyezni. 
Betört tehát északi Perzsiába (1505), de lsmael, Usim Baikará-nak, 
Tarnerlan ivadékának segitségére sietvén, Shaibek-et egy csatában 
megölte, s bőrét és koponyáját IL Bajazetnek küldötte; Kharism-ot 
és Khorassant elfoglalta s azokba tetszése sze.-int kormányzókat ne
vezett. Az usbek-ek a sunniták által gyámolítva összeszedik magu
kat, s legyőzik Is!flaelt, s a vele szövetkezett Babur-t, Tamerlánnak 
utolsó ghasnavid ivadékát. Babur megrémülve visszavonult s előbb 
Kabul-ba azután Delphi-be futott, hol miután onnét a kurdokat elüzte, 
a Nagymogul birodalmat alapította, melly késöbb egész északi Indi
ára és Afghanistánra kiterjedt. 

Ismael Perzsia feletti uralmát megszilárditván, a Sofi uralkodó
ház fejévé lőn, melly Perzsia, Media, Mesopotamia, Syria és Örmény
ország felett uralkodott s székhelyéül Tebriz-t választá. A nemzeti 
függetlenséget még inkább megóvandó, a siiták vallását nyilvánitotta 
államvallásul, jóllehet sunnita népek által környeztetett. Hasztalan 
igyekezett később Thamasp-kuli-khan, hatalmát megszilárditandó, 
övéit a sunniták vallására áttériteni. A sofiták megkülönböztető jegye 
veres turbán volt, miét·t is a perzsák a törökök által veres főknek 
(kizil-basch) neveztettek. A sofeismus Ali eretnekségének magasabb 
foka volt, inkább hajolván az elzárkozottság és ascetismus felé; és 
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mig a törökök nemzeti egységre vergödtek, a perzsák inkább a kép
zelödést fejtvén ki, müveltebbeknek és erényesebbeknek tüntek fel, 
de képtelenek valának tartós államokat alapítani. 

lsmael, ki II. Bajazetnek nagy barátja volt, udvarába fogadta 
Abrned üldözött fiait , miért is Sciiru haddal támadta meg és a fejér 
ürüt szétszórta. A pert~sák erre százezer lovast állitottak fegyverbe, s 
emellett pusztaságaik nagyban védték öket a törökök ágyui, janicaá
rai és fegyelmezett hadserege ellenében. Selim a Dshalderan völgyé
ben csakugyan legyőzetett (1514), s visszavonult, utjában egész csa
ládját megöletvén Örményort;zág fejedelmének, ki öt elárulta. Midőn 
késöbb Selim megveretéséért boszut állandó, vissza akart volna térni, 
a janicsárok vonakodtak öt követni (1515); azonban Diarbekir, Orfa 
és Mossul tartományok, mellyek lakosai az Ali b:övetöi iránt gyülölet
tel valának eltelve, lsmaeltöl a törökökhöz pártoltak, s ekként ezek
nek a perzsák betörései ellen védfalui szolgáltak. Idris, egy jeles 
történész és államférfiu, ki Ismael ellen fellázadt, volt az, ki a törö
köknek e tartományokat megszerezni s ottan uralmukat ruegszilárdi
tani segitett. A három tartomány mindegyike több kerületre (sandsák) 
osztatott, de a kurdoknak, kik a várakat birtokukban tartották és 
élet s halál felett rendelkező patriarchalis kormány alatt éltek, szá
mo& jogokat kelle engedélyezni, sőt öt kerület régi törzsfőnökei alatt 
maradt; az egyetlenek, ldknél az örökös kormány tiszteletben 
tartatott. 

t:gyiptom. 
Egyiptomban, mellynek a Vasco dc Gama felfedezé&c nagy ká

rokat okozott, ekkor a mameluk Dshoridák háza uralkodott, uralmuk 
azonban olly bizonytalan és ingatag volt, hogy a trónra lépés az erő
szakos halál biztos előjátékának tekintetett, amiért is az illetök épen 
annyi fáradságot forditottak arra, hogy azt magoktól elháríthassák, 
mint egykor arra, hogy elnyerhessék. Kansu al Ga uri is (1501) csak 
azon feltétel alatt fogadta el azt, hogy ha Ietétetnék, élete megkímél· 
tessék. Az aleppói és damaskusi kormányzók azonban felingerlék 
ellene Selimet, ki öt ágyui segélyével, mellyeket a mamelukok, miu
tán a próféta csak a nyil és kard használatát szentesité, megvetettek, 
Aleppo mellett legyőzte és egész Syriát uralma alá vetette. A nyolcz
van éves Kansu dühében meghalt (1516), és sátorában kétszáz mázsa 
ezüst, száz mázsa arany és egy millio aleppói arany találtatott. 

Utódja Tumam-bey ismételve legyözetvén, Selim kezébe ada
tott, ki őt felakasztatá ( 1517). A benszülöttek Seiimet szabadítójok
nak tekinték s átadák neki a mamelukokat, kik közől huszezeret a 



Niluaba vettetett. Kairóbau t;tlálta az abbassidált kalifáját, ki neki 
Mekka kulcsait és a p•·óféta zászlóját kézbesité, s öt Konstantiná
polyba követte, Syria és Egyiptom tehát az ozmán uralom alá jutott, 
Velencze pedig most már ennek fizeté az adót, mellyet még a mame
lukoknak fizetett, hogy a nilusi tartományokban szabad kereskedel
met üzhessen. Valamint a római császárok szükségesnek hitték olly 
sajátságos tartományt, mint Egyiptom, a többiektől eltérő modorban 
kormányozni, ugy Selim is egy hasát küldött oda, ki az adót behaj
taná 1 melly a kormányzási költségek levonásával nyolczszázezer 
aranyban állapíttatott meg. De e basának minden ügyben ki kel
lett kérnie a tartomány védelmére oda küldött két hadtest parancs
nokaiból álló diván tanácsát, melly az Ö rendeletei teljesítését meg
tagadhatta, sőt ha hatalmával visszaélt, öt le is tehette. A díván 
határozatai a mamelukok közöl választott huszonnégy bég vagy ke
rületi katonai kormányzó által hajtatott végre, kik a belső nyugta
lanságok megfékezésével a az arabok ellenséges betöréseinek visz
szaverésével valának megbízva j szóval, a kormányforma katonai 
kényurasággá nőtte ki magát, melly c~akhamar iszonyu kicsapongá
sokra vetemedett. 

A mekkai sheriff Selim hódolatára ezintén Kairóba sietett, s 
ezen időtől fogva szabadságában állott a portának évenként egyszer 
egy hadsereget ltüldeni e tartományon keresztül. A basa, ki a nagy 
zarándok-karavánt vezette, Mokkában tartózkodásának idejére az 
ottani sheriffet felfüggeszthetto s mást nevezhotett helyére, ugyszintén 
az is megengedtetett, hogy a mekkai, medinai és jarnbói helyörség
nek egy részét törökök képezzék. 

Moldva. 
Moldva, melly majd fiiggetlen volt, majd pedig a lengyelek 

vagy mngyarok uralma alatt állott, I. (vagy VI.) Istvánban egy nagy 
fejedelmet vagy vajdát nyert, ki a gyámoltalan Áron Pétert elüzvén 
(1458), épen nem, vagy csak alig akarta elismerni az emlitett nem
zetek főuri jogát. Oláhországot el akarván foglalni, ll. Mahomeddel 
háboruba keveredett a azt le is győzte, de Bajazet által legyözetvén, 
szövetségre lépett vele Lengyelország ellen j késöbb pedig mint füg
getlen állam majd evvel majd pedig Magyarországgal szövetkezett. 

Fia Bogdán meghódolt a törököknek ( 1513); ugyszintén Il. és 
III. István is, kivel kihalt (152G) a Dragos törs, melly 1359-ben a 
moldvai fejedelemséget alapította. A bojárok nem tudtak megegyezni 
a fejedelem választásában, midön egyszer Rares Péter halász eléáll 
I. h t v{, n fillnak mondván magát, minek következtében ez fejede-



l emmé választatott (1527), s illyennek a nagyur által is elismertetett; 
de késöbb a törökökkel és saját alattvalóival háboruba keveredvén, 
országából megszökött (1538), s Moldva a török birodalom tartomá
nyának tekintetvén függetlenséget és szabad választási jogát el
>esztette. 

Selim Piri basa nagyvezirt maga elé rendelvén azt mondá neki: 
nHa ezen skorpió-faj (a keresztények) ellepia tengert hajóival; ha 
az europai vizeken a velenczeiek, a pápa, a franczia és spanyol kirá
lyok zászlói uralkodnak, annak az én engedékenységem és a te ha
nyagságod az oka. Egy nagy és rettenetes hajóhadra akarok tehát 
szert tenni. u A suitán eme parancsára az eddig elhanyagolt hajó
gyárak százával késziték a hadi hajókat; a megrémült Europa uj ke
resztes hadat hirdet j X. Leo egyetértésre inti a keresztény fejedel
meket és felhivja öket, hogy a törökök elleni vállalatot pénzzel és 
fegyveresekkel gyámolitsák, kiket a németrend nagymestere fogna 
vezényelni: mindnyájan megigérték, de egy sem tartotta meg szavát j 
s Luther oda kényszeríté a pápát, hogy ennek a katholicismus meg
mentésére, nem pedig keletnek az egyházba való visszavezetésére 
kelle fö tigyelwét forditania 1). 

1) Francesco Muralto Como-ból, Iti ezen idöröl egy, kéziratban maradt kr6-
uikát szerkesztett, ezen hadjárat elélkészületeire iH kiterjeszkedik (1&18). Ime a 
részletek, mellyek némileg megismertetik velünk az akkori fejedelmek haderejét: 

Minden keresztény fejedelem hi jövedelmének ötödét, a magAnosok, kiknek 
száz aranynál több évi jövedelmök van, minden száztól öt forintot, a többiek pedig egy 
forintot fizetnek; s ha szükségesnek mutatl<ozik, az egyházak s egyéb szent helyek évi 
jövedelmének harmada eladatik, az ogyházi személyek pedig évi jövedelm ök két ti
zedével fognak a költségek fedezéséhez járulni. A hadsereg felét Mil<sa császár 
fogja kiállitani és pedig sajil.t és Hzövetsógesei részéről 70,000 gyalogot, kilmek 
mindegyike négy urany havi zsoldot huz, 4,000 fehér egyenruh!jn katonát, 12,000 
köunyü fegyverest és 100 ágyu!. A burgundiai herezeg 1,000 lándz~ást négy-neigy 
lóval, 2,000 német modorban kiállitott könnyü fegyverest és 2&,000 gyalog kato
nAt (Lan ds knecht) adand. A Katholikus király 1,600 l•aton!t, 3,000 janicsáort 

olasz m6dra, és 20,000 spanyolt; az angol kiril.ly óOO lovast, 1,000 lovas ijászt 

éM 10,000 gyalogot; a magyar király (Csehországot is ide értve) 300 lovast, 3,000 
könnyü katonát és 5,000 cseh vadászt; a lengyel király 400 lovast és 3,000 ijászt 
török módra. A hadsereget a római király fogja vc~<etni Magyarorszil.gon keresz
tül Belgrád, Hadrianopolis és Konstantinápoly felé ; az élelmi szerek a Dunán 
szállittatnak. A had,ereg másik felét 11. franczia király fogja kiállita.ni, ki alatt 
70,000 gyalog, 4,000 franczia lovas és 12,000 könnyü fegyveres fog harczolni ; 
ugyancsak ö fog adni 2,&00 franczia lovast, ö,OOO köunyü gyalogot és 20,000 
gnskogn , norman és pikardini katonát. A pápa Velenezével, SavoylLV:tl s más 
olasz f~jedelmckk cl és n fioreuczickl<c-1 egyiitt adand 1,500 lovast, 7,000 embert 



250 

Nagy-Solhnáu. 
A vérengző Se lim halálával ( 1520), ennek fia Solimán lépett a 

trónra épen azon évben, me Ilyben V. Károly császárrá koronáztatott. 
Vitéz, nagylelkü s merész1 birodalmát a hatalom tet/Ipontjára emelé. 
Valódi török hősként nagyvezíreit előbb teljes bizalmával ajándé
kozó. meg, késöbb pedig megöleté; tíz, császári vérből származott 
herezeget halálra kárhoztatott, s uralkodása alatt nem volt birodal
mában hatalmas férfiu, kit nem selyem zsinórral végeztetett volna ki. 
Tizenhárom hadjáratot vezérlett, mellyek által birodalmát keleten a 
Wan-ig, nyugaton Esztergomig, délen pedig egész Nubiáig terjeszté 
ki; országa határait egyfelől Rhodus szigete, másfelől Belgrád örizé; 
zászlóit Diu, Bécs, Marseille- és Rómában lobogta!á. Rendesen Cae
sar C om me n t á r-jait olvasá, ort!zágát müremekekkel és könyvek
kel s az utemák részére kiadott bölcs intézvényeivel gazdagitá. Rend
kivül tevékeny és vallásos, a siitákat és izraelitákat gyülölte; azokat, 
kik a keresztények üldözését tanácsJák neki, a kertre figyelmeztette, 
mellyct a különféle fák és virágok olly széppé varázsoltak. 

A kalózok egy görög fiut hazájából Pargaból elrabolván, azt 
Magnesia közelében egy özvegy nőnek eladták, ki őt lbrahim név 
alatt a roahomedán vtdlásban ncvelteté. Ez Solimán szolgálatába 

lőfegyverrel és fél lándzsával ellátva, é~ :.!0,000 olasz gy;,logut, mellyek egy har
mada puskával legyen felfegyverezve. A helvtlt szi.ivtltstlg 20,000 gyalogot, és ha 
a szükség ugy kivánná, 8,000 portyáz6t nemzetök virágából. A franczia király 
szárazon fogja seregét vezetui és pedig Friaulon, Dalmatián, Bosuián és Görög

országon át. Az olasz hadsereg Cattaróba mencnd, és Auconán s Brindisi-n át, 
vagy pedig szárazon Bari és Oziate felé. A hadsereg hunnadik részét a tengeri 
baderő fogja képezni s ez fogja az élelmi szereket Görögország é~ Murea felé 
szállítani, s itten uj badvezér vál11sztatik, melly a közvélemény ezerint a portu
gali király leend. Ez adand 30 portugali hajót (caravela), a velenezei köztársaság 
100 gályát, mellyekből 80 már fel van szerel ve; a franczia király és Genua 25 
gályát, ugyanannyi portugali hajót (caraca), 40 galeont és 20 bárkát. A pápa és 
a Katholikus király 25 gályát s ezenkivül az utóbbi 30 biscayai hajót. Az angol 
király 10 nagy portugali hajót ( caraca). Összesen 150 gAly át, a 7 portugali hajót 
(caraca), 120 bárka s másféle hajót és számtalan tehersr.Allitó hajót, Mindegyik 
gálya havonkint 500, minden po1·tugali hajó (caraca) 600, egy galcon 200, egy 
másforma portugali hajó (caravela) 50, s mindcgyik bArka 300 aranyba kerül. 
A gyalogok havonkint 4, a lovasok évenkint 120, a könnyü fegyveresek pedig 60 
aranyat kapnak. Az egész hadsereg 8 tls fél millió arany forintba fog l<erülni, de a 
fent érintett kivetés szerint 12 milliónak kellene bejönni, ide nem számitván az 
egyházak kincseiből és ékezereiblll bejövendö összeget. 

Bővebb felvil4gositá.~okat 11d erről Rosene 11 X-ik Leo Élete" c?.imlí mun
kájában. 
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jutván, s ura körmeinek lemetélésével bizaiván meg, a levágott kö
römdarabokat narancsvirágvizzel locsolá s mint ereklyéket tisztelé, 
máskor ismét kil{elt ura ellen s valódi törökként bánt vele, s majd 
hizelegvén, majd boszantván öt, annyira megtetszett neki, hogy nagy
vezírévé s Rumelia beglerbégjévé nevezte ki j részére a seraskier 
vagyis generalissimus-féle uj mélt6sá.got ala pitá hatvanezer arany 
évi járadékkal ; megparancsolta, hogy annak épen ugy engedelmes
kedjenek mint neki magának j saját nővérét adá neki nöül, s épen 
nem ugy bánt vele mint az ur rabszolgá.jával vagy a király miniszte
rével, de mint testvér testvérével. 

A magyarok az adót sürgetö követével méltatlankodván, Soli
mán iszonyu hadsereggel, s harminczhát·omezer, élelmi és löszerek
kel megrakott tevével Il. Lajos Magyarország gyermekkirálya ellen 
indult (1521); Belgrádot személyesen ostt·omolta, s egy franczia tü
zér által támogatva a kereszténység eme védbástyáját bevette, a ma
gyar lakosokat a Duna jobb par~jára áttette, a bolgárokat pedig 
Konstantinápolyba szállíttatta. 

Rhodms be,·étclc. 
Erre megrémült a megoszlott Europa s már Németország szi

vében képzelte Solimánt, de ö felfüggeszté mostanra e csapást (1522), 
s háromszáz hajóval s százezer emberrel Rhodus szigetét támadta 
meg, mellyet felette szükséges pontnak tartott a Konstantináp9ly és 
Egyiptom közötti közlekedésre nézve. A ren d nyolcz nemzetiség
beli tagjai Philippe Villicrs de l' !sle Adam nagymester vezérlete 
alatt feloszták magok között a bástyák védelmét. Kandia ötszáz 
embert küldött s egy ügyes mérnököt, Martinengót, ki a védelmi 
munkálatokat vezette, De azt mondják, hogy A n d ré d' Amara], a 
rend kanczellárja és Villiers egykori vetélytársa, ki mellöztetése fe
letti boszujában a törököket ezen vállalatra ösztönözte, öket most 
alattomban támogatta. A törökök száz ágyuval, mellyek közöl ti
zenkettő, tizenegy-tizenkét arasz körzetü golyókat röpített az ostrom
lottak közé, ismételve megujiták gyilkos támadásaikat; a lovagok 
hősökként küzdöttek, a nők pedig frissitöket hordtak, s földet a ré
sek betöltésére, és köveket 8'l ostromlók agyonzuzására t). Százezer 

1) Lásd Jacques Batard de Bourbon "La grande et •ne•·veilleuse et t1·e.t-cruelle 
oppugnation de la noble cité de Rhodea, 152G." és J ac. Fontani .De belle Rhodio" 
czimü müveiket.; mindketten szemtannk vaU.nak. Az ut6bbi, ki ottan mint mét
nök müködöU, be:;zéli, hogy egy görög nö kedvese elestét látván, két l<arjt\n 
lévö gyermekét, miutáu elöbb kereutat vetett volna rájok, a lll.ngok közé veti, 
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töröknél több veszett itt el, mig a feladási szerződés megköttetett 
(1523), mellynek e1·ejénél fogva a nagymester ötezer emberrel sza
badon elvonulhatott. 

A rend, miután előbb jó ideig ide s tova tévelygett, V, Károly
tól (1530) Mal ta, Gozo és Cornino szigeteket nyerte, mellyek ter· 
méketlen sziklái között lehetetlen lett volna megélniök, ha a közel
lévő Siciliából élelmi ezerek nem szállittatnak oda, s mellyekről az 
mondatott, hogy nem érnek annyit, mennyit az a pergament, mellyre 
az adománylevél iratott, mig ellenben V. Károly Nápolyt és Siciliát 
fedezte általok. Villiers Maitában haltmeg (1534), és sirjáraakövetkezö 
felírás tétetett: I t t n y u gs z ik a z e r é n y, a s z e r e n cs e l e
g y ö z ö j e. 

Solimán látni és vigasztalni akará öt s palotájába lépvén igy 
szólt: "Nehezemre esik ezen keresztényt illy éltes korában saját 
házából elüzni," mindazáltal Dsem-nek fiát, kit itt talált, a ezerzödé
sek ellenére két gyermekével együtt saját szemei előtt lefejez tette. 
A janicsárok szintén nem sokat adtak a feladási föltételekre s meg
szentségteleniték az egyházakat és szent képeket. 

Magyarorszag. 
Solimán ezután százezer emberrel s háromszáz ágyuval a Duna 

felé fordult, s Mohácsnál tábort ütött. A nagy Corvin Mátyás halála 
után (1490) a sok trónkövetelő közől II. Ulászló, cseh király, a Ja
gelló házból, nyerte el a magyar trónt, ki tehetetlensége által már a 
cseh rendeket is elidegenité magától. Ez mindjárt országlása kez
detén elveszté mindazt, mit Mátyás ausztriai Fridriktól elfoglalt. 
Kormánya mind a két királyságban zavarteljes, személye gyülölt és 
megvetett volt. A magyarok hasznukra fordithatták volna. az I. Se
lim alatt kitört egyenetlenségeket, ha pénzügyök tönkre nincs téve 
s Corvin Mátyás hires fekete serege Ulászló parancsára. meg nem 
semmisittetik. Midön X. Leo pápa a törökök ellen keresztes hadat 
hirdetett, Magyarhonban nyolczvanezer paraszt gyUlt össze a keresz
tes táborba Dózsa György vezérlete alá (1514). A nemesek látván, 
hogy ekként földjeik müveletlenül maradnak, erőszakkal is vissza 
akarták tartani jobbágyaikat1 miért is' a keresztesek az urak ellen 
fordíták fegyvereiket s iszonyu kegyetlenségeket követtek el rajtok, 
mignem Zápolya János, Istvánnak fia által tökéletesen legyőzettek. 

mondván : nSokkal jobb sor~ban születtek, mint hogy élve vagy halva. a kutyák 
kezPihe engedhetném öket jutni ;" ezután felfogvfm kedvese köpeuyét és kardját 
a csatálln elegyedik, hol n11gy puMztitást visz véghez, mielőlt elesett volnn. 
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Dózsa izzó koronával fején s ugyancsak ollyan királyi pálczával ke
zében tüzes trónra ültettetett, kiéheztetett czinkostársai pedig arra 
kényszerittettek, hogy félig sült, s tüzes vas fogókkal megszaggatott 
testéből elégítsék ki éhségöket A foglyok többi része a czigányok 
boszujának adatott át s igy néhány bét alatt negyvenezer ember esett 
az ugynevezett kuruczháboru áldozatául. 

Ulászló a pártokat lecsendesitendő, országgyiilést hirdetett, hol 
szám os törvények hozattak, s kiadta · Verbőczy István hires O p us 
t r i p a r t i t um-ját vagyis n magyar törvények gyüjteményét , de 
mindezeknek sem volt meg az ohajtott sikerök. Utána fia, a gyer
mek II. Lajos lépett a trónra (1516), kinek uralkodása alatt a párt
viszályok még élesebbekké váltak, különtisen az emlitett Zápolya 
János erdélyországi vajda s épen olly dicsvágyó mint gazdag és ha
talmas f'óur, s Verbőczy István nádor szitván azokat. Ennyi viszály 
és szakadás között, mellyek nagy részben a reformatio behozatalá
nak köszönhették eredetöket, az ország rendjeivel ellenségeskedés
ben álló király alig gyüjthetett össze harminczezer fegyverest, mi
alatt a német birodalmi gyülés a nagy veszélylyel szemközt szokásoa 
lassuságával tanakodott. Solimán tökéleles gyözelmet vivott ki Mo
hács mellett az elszántan küzdő magyar sereg fölött (1526 auguszt. 
29). Huszonnégyezer ember veszett itt el, köztök két érsek, öt püs
pölt, tizenöt mágnás s ötszáz főnemes i négyezer fogoly meggyilkol
tat~tt i maga II. Lajos futásközben a Csele patakába fuit. Solimán 
ezután Budának tartott s azt felgyujtatta, a Dunán átkelt Pestre s 
Győrig tüzzel vassal mindent elpusztított, s csak az Ázsiában kitört 
zavarok kényszeriték Magyarországból távozni, két hónap alatt száz
ezeret gyilkolván meg a kereszténység védfalát képező magyarok 
közől, kik egyéni dicsvágyok miatt csak csekély erőt állitottak ki a 
közös veszély elhárítására. 

IL Lajosban a Jagelló-ház kihalván, a cseh és magyar király
ságot Ferdinánd osztrák f'óherczeg követelte magának ; a csehek el 
is ösmerték királyuknak, de Magyarországban Zápolya János vá
lasztatta meg magát pártja által királynak, ki az országot védelme
zendő még mindig fegyverben állott. Ferdinánd, ki ezalatt pártja 
által Pozsonyban szintén királynak kiáltatott ki, Zápolyát megtá
madta s legyőzte, ki Lengyelországba IDEmekülvén onnét segitségére 
hivta Solimánt, hübérül ajánlván fel neki az országot. A sultán, ki 
mit sem ohajtoU inkább mint Magyarországot birtokába keríteni, jól 
tudván, hogy Europa szivébe csak a magyarok holttestén keresztül 
hatolhat, százhusz ezer emberrel Ferdinánd ellen indul, ki Magyar· 



254 -

országot nem védeni de birni ohajtotta j Budát és Esztergomot elfog
lalja s Bécset megtámadja (1529). Faltörö ágyúi nem lévén husz ro
hamot intéztet ellene, de az örség által mindannyiszor visszaveretik, 
mig végre vagy a basa árulása, vagy pedig az élelmi szerak hiánya 
miatt Solimán elvonul Bécs alól, utjában mindent elpusztitván. A 
milly váratlan volt Bécs megszabadulása, olly szakatlan fénynyel 
ünnepelték azt meg polgárai j az ostrom alatt elnémult harangak és 
órák, a bástyákról ágyulövések, a tornyokból trombiták harsogásai 
hirdették a szerenesés eseményt. 

SolimA-n a koronát Zápolyának átadván s Budán visszatértének 
zálogául örséget hagyván, visszatért Konstantinápolyba, hatvanezer 
foglyot hurczolván el magával. Azonban a Ferdinánd és Zápolya 
között kiütött polgárháboru uj alkalmat szaigáitatott Solimánnak a 
betörésre s háromszázezer emberével utra kelvén, elhatározta a Bécs 
alatt rajta ejtett szégyenfoltot lemosni. Köszegnél (1532) Jurisics 
Miklós olly hösies ellenállást fejtett ki, hogy azt csodának tulajdoni
tották, miért Solimán látni ,akarta öt, kinyilatkoztatván, hogy felhágy 
az ostrommal. Jurisics arra kérte Solimánt, hogy embereket adna 
neki a rés kijavítására, melly olly széles volt, hogy azt háromszázötven 
ember nem volt képes elfedni. A törökök kibontott zászlókkal s 
harsogó zenével vonultak fel az erősségbe s azután ismét átadták azt 
vitéz parancsnokának. 

Solimán ekkor Ausztriának tartott, felkeresendö ama föherczeget, 
ki gyáván futott előtte ; ezt és Styriát feldulta, s harminczezer fog
lyot vitt el magával. Ezalatt V. Károly Solimá~t visszavonulásra 
kényszeritendő, Andrea Doriát keletre küldé, ki Coront és Patrast 
elfoglalta és Konstantinápolyt fenyegette. Solimán részint ezért, 
részint pedig a Perzsiában kiütött zavarok személyes jelenJétét igé
nyelvén, Belgrádon át Konstantinápolyba siet s alkudozásokba bo
csátkozik (1533:. Bécs ez alkalommal látta elöször a pol"ta követét, 
és Ferdinánd annyira megalázta magát, hogy Solimánt atyjává, en
nek kedvenezét Ibrahimot pedig testvérévé és pártfogójává fogadta, 
bocsánatot kérvén, hogy a sultánt Magyarországba történt beütése 
által tudatlanságból megbántotta, mire Solimán örökös békét engedé
lyezett bünét megbánó fiának. 

Gritti Lajos velenezei származásu olasz, egyike azoknak, kik 
vitézségöket áruba bocsátják, Solimán által Zápolyához küldetvén, 
Erdélyben kényuri hatalmat kezdett gyakorolni, söt Erdélyország 
kormányzóját álmában lefejeztette. Ennek barátai baszura gerjed
vén, Grittit elfogták s hasonló sorsban részesitették (1534). A Per-



- 255 

zsiában elfoglalt Solimán szünet nélkül elégtételt követelt követe 
meggyilkoitatásáért j emellett a török kormányzók a békeszerződés 
ellenére a szomszéd vidékekre ütöttek s azokat kirabolták, miből az
után véres összeütközések származtak. Igy állván a dolgo It, Ferdi
nánd Solimánnál, ez viszont Ferdinándnál emelt panaszt, végre is 
fegyver döntött közöttök. Zápolya halála óráján (1540), fiát, a böl
csőben fekvő János Zsigmondot nem osztrák vetélytársának de a sui
tánnak pártfogásába ajánlotta, ki mint annak gyáronoka Budát elfog
lalta (1541), s ottan a templomot mecsetté változtatta, megigérvén, 
hogy visszaadandja azt -gyámfiának , mihelyt ez nagykoruságát 
elérte. 

Ferdinánd, ki a magyar koronához folytonosan igényt tartott, 
segélyt sürgetett a német birodalmi gyüléstöl, de ennek szokásos las
suságán kivül most még a vallási viszálkodások is akadályozólag 
hatottak Ferdinánd kérelmének teljesitésére. Mindazáltal sikerült 
egy, németek-, magyarok- s olaszokból álló sereget összegyüjteni, kik 
Alessandro Vitelli által vezérehetve Magyarorszal.gba léptek, hol akkor 
Martinuzzi nagyváradi püspök vitte a kormányt (1542) j de Pest alatt 
annyira tönkre jutottak, hogy a táborozást tovább nem folytathaták. 

Ezalatt Solimán nem szünt meg V. Károly ellen a háborut foly
tatni, kit magához hasonlónak, csupán spanyol királynak tekintvén, 
nem akarta öt a békekötésbe befoglalni, miután ez császárnak czi
mezte magát. I. Ferenczczel kereskedelmi szerződésre lépett (1536), 
s V. Károly ellen egy szövetséget indítványozott, Nápolyt tüzvén 
ki a megtámadás szinhelyéiil, de ebbe Velencze nem akart bele
egyezni. 

KairPddin. 
Aruck (Horuk) és Kaireddin Barbarossa testvérek, lesbos-i ten

geri rablók, a tuoisi af si d suitán szolgálatába állottak j az első, mi
után előbb az europai és afrikai pa1:tokat folytonos rettegésben tar
totta volna, el vérzett, a másik az algiri dey-t megölvén, országát és 
Tlemecen-t mint az ozmán birodalom hübérese elfoglalta. Ekkor még 
nagyobb mártékben üzte előbbi foglalkozását s minden tengerpartot 
elpusztított, a franczia tengerpartokat kivéve, mellyek Solimán által 
a franczia királylyal kötött kereskedelmi szerzödés következtében 
tiszteletben tartattak, Andalusiában kiszállván innét hetvenezer mórt 
vitt el, kik a spanyol türelmetlenség alól menekülni akartak. Soli
mán egyedül öt hitte képesnek arra, hogy Doriával szembe szállhas
son, s Barbarossa nyolczvannégy hajóval, mellyek közöl tizennyolcz 
sajátja volt, Nápolyban csakugyan partra szállott s azt elpusztította, 
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Fondi-ra pedig ejjel rajta ütött. Késöbb a suitán által rendelkezese 
alá bocsátott nyolczvanezer janicsárral Tunisban kikötött s ottan 
Muley-Hassant, a huszonkettedik a fs i d sultánt trónjától megfosz
totta (1533), s országát a porta fö uralma alá vetette. A trónjától 
megfosztott suitán V. Károlyhoz menekült es unszolásaival, mellyek
hez a máltai lovagok is csatlakoztak, meggyőzte V. Károlyt arról, 
hogy Ximenes bíbornok tervei, ki iránt olly hálátlan volt, valóban 
alaposak valának s hogy Spanyolországnak nemcsak nagysága de 
biztonsága is megkívánja, hogy tekintélyét az afrikai partokon visz
szaszerezze s a tengel'i rablókat megsemmisítse. 

Algir. 
Algírban különféle arab uralkodóházak váltották fel egymást 

a trónon; az északi tartományban az aglabiták, a nyugatiban pedig 
a rostamiták. A fatimiták legyőztek ezeket, de késöbb egyenetlen
ség ütvén ki közöttök, az uaediták nyugaton Tlemecen, az arnaditák 
pedig keleten Bugia államokat alapitották, s közölök a zeiniták el
foglalták Ashir-t, hol Algír feküdt. Az almohádok megszüntették 
ezen szakadásokat, de ök is csakhamar tlemecen-i zeinitákra és bu
gia-i afsid-okra oszlottak fel, kik a szerint mint egyikök vagy mási
kok győzött, felváltva birták Algirt. A mórok, különösen miután 
Spanyolországból eiUzetven a régi Mauritania partjaira menekültek, 
rabló kalandokkal nyugtaJaniták Spanyolországot, miért is Katholikus 
Ferdinánd több ízben sereget küldött megfékezés/ikre s 1510-ben a 
spanyolok birtokukba keritvén az Algír szomszédságában fekvő tcn
gerpartot, ottan egy olly erős sziklavárat építettek, melly uralmokat 
biztositá, hatalmukban állván innét az algíri kikötöt a tengei'Í rablók 
előtt bezárni, Meghalván Katholikus Ferdinánd, az algiriak segítségül 
hivták Selirn Eutemy hirneves arab sheikh-ot, ki Barbarossával egye
sülten ostrom alá vette az emlitett spanyol sziklavárat s bevette, szö
vetségese Barbarossa ~utal azonban ettől ö is megfosztatott. 

Ez ellen indult most V. Károly (1535). Cagliari-ban ötszáz hajó 
gyült össze Doria parancsnoksága alá, megrakva több mint harmincz
ezer emberrel a régi spanyol csapatokból Alfonso d' Avalos del Va
sto örgróf alatt, sőt a császát· maga is hajóra szállt. A világ azt állitá, 
miként Károly azért vezeté hajóhadát Barbarossa ellen, hogy ne le
gyen kénytelen Magyarországban Solimánnal harczolni; ezért mondák 
azután, hogy soha nem láttak meg fejedelmet az ellenség elöl illy nagy 
készülettel megszökni 1). 

1) Glovio XI könyv. Gregorio Leti szintén arr61 vádolja V Kflrolyt, hogy 

• 
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Barbarossa nagy gonddal megerBsitette Tunis-t s a golettai ki
kötöt, a tengeri rablók eme buvó helyét, honnét azok zsákmányszer 
zés végett a Földközi-tengerre s tágas partjaira kicsapni szoktak. 
Tizennyolcz gályahajó száz ágyuval állott ennek védelmére, mig a 
várost szárazföldi oldaláról hu~zezer mór lovas s számnélküli gyalog
ság védelmezte. A császáriaknak mindjárt kezdetben kedvezett a 
szerencse, s megtámadván a kikötöt azt bevették 1) s Barbarossa fegy-

megszökött Solim4n elöl, a JPgrövidebb uton sietvén Olaszorszflgb11. Ugyanerről 

tanuskodik egy, Marin Sauuto kt!ziratbnn levö Naplójdban felhozott ohirat is 
mellyet csak azért is jó leszen iclézni, hogy litsenk belöle, minö fegyelmetlenség 
uralkodott az akkori csapatok között.: "f~e nem ~tkartak (az olasz kotonó.k) Ma
gyaroszágba menni, hogy ottan éhen h11ljnnak. És igy del Guasto é:lrgróf m11g!\t 
elhatároznndó, tudni akarta az olasz gyalogság véleményét, s azért közéjök menvén 
megkérdezte öket, ki akar Magyaror,zAgban marndni ~ ki OlaszorsziÍgba viesza 
térni, mikoron legelöször is egy mezitlkbos erős legény azt felelé: Olaszorszdgba 
menjiink, Olaszorszdgba menjünk, és igy egy pillanat alatt mint az a hllborukban s 
táborokban történni ~zokott, majd 11. hondgy, rosz fizetés s az élelmi szereJt drA· 
gasága miatt, majd azon félelemböl, hogy Magyarországban kell meghalniok s 
többé Olaszországot nem 1:\.thatj:\k, maj<l végre a hegyeutuliaknak rosz, s az 
olaszokéval egészen ellenkezé:! természetök miatt az olaszok mindoyájun elkez
dettek iszonynau kiáltozni : Olaszorszdgba. menj-iink, 0/aszorszdgba menjlink; és 
igy egész rendben utnak indnltnk a csá•zár, del Gnnsto örgróf s v~zéreik ellen
zé~e d~czkra, kiket löfegyvereikkel több ízben rel te g és be ej tettek, s Mrmat ezre
deseik közül meg is gyilkolta!<, kik helyett oj•kat s más vezéreket választván, 
ezek vezénylete alatt még a császár előtt eljöttek, egy nap hat márföldet (leghe) 
utazván i és igy jöttek fegyverrsen egészen Chiusá-ig, s miothogy utjokban élelmi 
ezereket nem talAltlik és fel akarták öket tartóztatni, gyujtogattak, gyilkoltak, 
raboltak i a papoini bAntalmazták s a nöket meggyalázták. De különösen egy 
helyen, hol néhány elöre jött kapit!l.ny s nemes a lakosok Alta! megöletett, min
dent felperzseltek s annyi kárt okozlak, a mennyit csRk tehettek. A császár egyik 
tál>ori biztosát gyors postán hegyes és szakatlan ut:~kon eléjök küldé, hogy öket 
akár szép szóval akár, h:L ezük~ége~, erirvel is f..Jtartóztatná, de ez hiában 
igért nekik pénzt, erövel pedig épen nem boldogulhatott velök. Ezek ekkor a 
vlnost, hol átvonultak, felgyujtották s azután h~rDm egész nRpig, mignem t. i, 
Cljiu9k-ba érkeztek, c~:Lk gyökerekkel tá.plálkoztak. Országunkba érkezvén s llLt
ván az élelmi sz erek nagy készlet.ét, elkezdetteit kiáltozni : Md1·k, Márk; Olan

orszdg; Olaszország; s azt mondák, hogy ha azt tudnák, miként mind~gyikök egy 

birodalmat fogna sz~rezni , még sem térnének vis8za oda, hol sem pénzök, sem 
élelmi szerök nem volt, és ahol midön kenyeret vagy bort kértek, mindenki azt 
felelte : Nicht furth, sat.~ 

1) Itt használtatott a legnagyobb hadi h8jó, rnelly ez ideig láttatott. Volt 
pedig rajta háromszáz hatvan ércz ágyu, hatszflz könnyü gyalog s négyszáz más
féle katona és háromszáz tüzér, a hajós népséget ide nem szárnitvAn. Elörésdn 
egy iszonyu füréez volt a kikötöt elzáró lflncz elfiiréezelésére. ElszakítvAn ezt, a 
kikötőbe nyomult, és a rajta lévö ágyukból kilött golyók nagyrnennyisége miatt 
neve Keresztelő u. Jdnos , Tüzhdnyo'~ra (buttafuooo) változtatott. 

XV. 17 
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vertárát és hajóit elfoglalták. Uulius 25), ö maga ötvenezer emberével 
a városból kivonulván. Távozása előtt meg akarta öletni a Tuni:;ban 
lévő tízezer keresztény rabszolgát, de tisztjei által eme szándékáról 
lebeszéltetvén, csakhamar meg kellett bánnia, hogy életében egyszer 
könyörületes volt, mert ezek szabad L'tbra helyezvén magukat, a fel
legvár ágyuit ellene irányozták, s igy két tüz közé vétetvén serege 
ezétveretett s a legnagyobb rendetlenségben futott Boná-ba, mig a 
császáriak Tunisba nyomulván ottan harminczezer embert kardra 
hánytak, tízezret pedig fogságba ejtettek. 

Muley Hassan trónjára visszahelyeztetvén, Spanyolország hü
béresének nyilvánitotta magát, az országában találtató kerésztény 
rabszolgákat felszabadította, a kikötöket a császár kezébe adta, s azért 
hogy ez Golettá- ban örséget tartson, tizenkétezer aranyat fizetett neki. 
Ekkor valamennyi tengeri rabló Algírban csoportosult össze, s igy 
felette szükséges volt öket innét is elűzni. Károly, m ost már Ora n és 
Tunis ura, ismerni látszott e vállalat nehézségét, mert a legnagyobb 
gonddal készült ahhoz. Mint Europa békebirája Olasz- és Spanyol
országból a hajósokat, Genua-, Nápoly· és V elenezéből a gályákat ide 
rendelte. Sardiniában huszezer gyalogot s kétezer spanyol, német és 
olasz, legnagyobb részt régi lovast gyüjtött, köztök Fernando Cortez 
és három fia, Pier da Toledo, Ferrante Gonzaga, Colonna1 Spinola és 
Alba herezeg i továbbá a máltai rend száz lovagja és ezer katonája s 
számos spanyol nök csatlakoztak hozzá. Kétszáz hadi és háromszáz 
teherszállító hajóval indult meg oktober hóban, nem hallgatva Doria 
figyelrneztetésére, ki ezen évszakot a hadjáratra kedvezötlennek mon
dotta. A temendfust-i öbölben partra szállván csakhamar olly esőzés 
következett be, hogy a tábor jóformán tenger volt; a legrettenetesebb 
szélvész, minöt Doria ötven év alatt nem látott, a hajóhad egy részét 
semmivé tette, másik részét pedig erősen megrongálta. A császár
nak, hogy ismét hajóra szállhasson, badseregével együtt ezer veszé
lyen keresztül kellett hatolnia, három nap alatt csak három mérföld
nyi utat tehetett; ehhez járult, hogy élelmi szarekben nagy sziikséget 
ezenvedett s az ellenség által folytonosan üldöztetett. Visszatérés 
közben egy szélvész ismét megrongálta a hajókat, mellyek nagy küz
delmek között részint Olaszországban, részint Spanyolországban kö
töttek ki i és Károly egy rozzant hajón csak nagy bajjal birt a száraz
földre visszavergödni. 

Velencze, kereskedelmének szabadsága és biztonsága végett, So
li mánnal ujból szerzödésre lépvén, ennek következtében Ibrnhim által 
folytonosan pártfogoltatott i de egy alkalommal hajói a töl'ökökéivel 
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találkozván a jelzést és üdvözlést illetőleg viszály hímadt kózöttök, 
miböl azután egy kis összecsapás származott. Solimán ezért, noha 
V eleneze bocsánatot kért, söt a vétkest meg is büntette, a Nápoly el
len felfegyverzett seregevel Corfura ütött (1537); vállalata azonban, 
noha Kaireddin a köztársaságtól s egyes velcnczeiektöl több apró szi
getet elfoglalt, megbukott. Károly addi.~ mesterkedett, mignem sike
rült neki a törököknek Europából leendő kiűzése végett Velenczét és 
III. Pál pápát szövetkezésre birni. Az előkészületek n3gyszerüek 
valának, de Doria, nem tudni mi okból, elszalasztotta a kedvez() alkal
mat, midön Barbaroasát megverhette volna, s végre Corfuban a velen
czeieket magukra hagyta. Ezek látván, hogy Doria vagy ura által el
árultattak, alkudozásba bocsátkoztak a fényes po•·tával, s háromszáz 
ezer aranynyal, továbbá több, Moreában és a dalmatiai partokon fekvő 
városok, ugyszintén Skyros, Pathmos, Aegina, Nio, Stampalia, Paros 
és Antiparos szígetek átengedésével vásárolták meg a békét. 

Kaireddin. fájdalom! Francziaország beleegyezésével tovább 
folytatá r ab ló kalandjait j Nizzát bevette s elleneinek soha nem enge
dett pihenést, mindaddig, mig V eleneze konstantinápolyi követe a kö
vetkező jelentést nem küldé a köztársaságnak : "Barbarossa a mult 
éjjel három órakor meghalt (1546) j a nagyurnak nyolczszáz, Rustern 
basának kétszáz rabszolgát és tízezer . zecchinot hagyományozott j 
többi rabszolgáit tizenöt éven felül szabadságba helyezte, és harmincz
ezer zecchinot egy mecset építésére, tízezret pedig vejének Mustafának 
hagyományozott j harminczötezer zecchino és ötezer asper találtatott 
nála." Utána Dragut (Torghut-Reis) tartotta rémületben a tenger
partokat, ki majd egyedül, majd pedig a nagyvezir társaságában űzte 
rablásai t, s Bastiát elfoglalta, a maltai lovagoktól Tripolist visszavette, 
mellynek koro.ányzójává neveztetett. Ancona, Civitavecebia és Róma 
erősiteni kezdék magukat megtámadásai ellen. 

Ezalatt a magyarok csodával határos vitéz tetteket vittek vég
hez. Ferdinánd figyelő állást foglalt el s vagy alkudozott, vagy pedig 
kéz alatt Erdélyországot kezére keriteni iparkodott. Soliman e miatt 
megharagudván, a temesi bánátot birodalmához csatolta. Augier 
Ghislen Busbecq •) alkudozás végett meglehetösen megszoritott uta-

•) Itten Busbecq egy kitünö latin munkát irt a török katonai intézmtl
nyekrlll, Bécsbe kétBzA.z-negyven görög kéziratot küldött., köztök egy Dioskoridest 
Julilma Aniciá.t61, Olybrius császár leányától, továbbá szAmos é.zsiai á.llatokat és 
növényeket, ezek közöt.t perzsiai lil!t.t és tnlipá.nt; felfedezte az 11nkyrai emlék· 
követ, melly Augustus tetteire emlékeztet bennünket, Verancz Antal esztergami 
érsek, a nevezett követ nt6~ja Kon.shmtinA.polyban, a török birodalom Tauri.,hi-

17* 
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sitással Konstantinápolyba küldetett (1562), kinek végre csakugyan 
sikerült az Ausztria és Solimán között évenkint fizetendő harmincz
ezer darab arany megajánlása mellett a békét létrehozni, befoglalván 
ebbe Francziaországo t, a pá pát és V elenczét. 

MaHa ostroma. 
lviindezen sz4razföldi vagy tengeri ütközetekben mindig szem

ben állottak Solimánnal az épen oly vitéz mint fáradbatlan maltai 
lovagok. A hitbuzgóság is lelkesité őket a törökök ellen, fogadalmuk
nál fogva engesztelhetetlenek lévén az islam irányában. A sultán, 
miután a lovagok keleti árukkal megrakott s Velenczébe viturlázó 
hajóit kizsákmányolták, háborut inditott ellenök s negyvenezer embe
rével szigetökön a st. Elmo erőd átellenében partra szállt (1565). 
Százharmincz lovag védte ezt nyolczvan ágyu ellen. A lovagok tü
zérei bizonyos gyulékony anyagból készitett karikákat találtak fel, 
mellyek az ostromlók közé vettetvén, ezeket bármával s négyével 
közbe fogták s megégették. HöRies ellenállásukat folytatván, a törö
kök huszezer embernyi veszteség után kénytelenek valának az os
trommal felhagyni, miközben haj óhaduk is annyira megrongáltatott, 
hogy Kapudán basa szégyenében éjjel vonult be a konstantinápolyi 
kikötőbe. Jean de la Vallette akkori nagymester saját nevéről egy 
várost építtetett, s megértvé_n, hogy uj hadjárat van készülöben elle
nök, egy bérencz által a konstantinápolyi fegyvertárt felgyujtatta. 
Ennek, de még inkább Solimán halála következtében fegyverszünet 
állott be. És ez volt tetőpontja a rend hősies vitézségének, melly 
ezentul mindinkább hanyatlott. Javadalmaik ezután a magas csalá· 
dok másodszülötteinek évi járadékai s nem a vitézség és küzdelem 
jutalma gyanánt tekinteltek. A fiatal lovagok most inkább a fejedel
mi udvarok ban szerepeltck, otthon Málta- és Go z ó- ban pedig kén y uri 
hatalmat gyakoroltak. 

Ázsiai h11djáratok. 
Hétszer jelent meg Solimán Magyarországon, Maidvát vérontás 

nélkiil meghódította, sőt három nappal halála után (1566 septemb. 5) 
Szigetvár is bevétetett; de eme harczok gyakmn félbeszakíttattak az 

·Ázsiába vezetett hadjáratok által. Ahmed basa, Rhodus meghóditója, 
egyiptomi kormányzóvá neveztet vén, ottan fellázadt a suitán ellen, de 

Ali-OBman" czimü régi kr6nikáját hozta onnét magával, mellyet ö maga le is 
forditott. Lövenklau kütfll gyani.nt használta azt a török sultánokr61 irt évköny
veiben. Ez elsi! volt az europai nyelven irt munkák között, melly a törökök tör
téneimét a nyilvánosság elé hozta. 
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csakhamar megfékeztetett Solimán által, ki ez alkalommal rendbe 
akarta hozni ezen országot, különösen az adórendszeren igyekezvén 
javítani, melly anélkül hogy a kincstárra előnyös lett volna, felette 
nyomta az adózó népet. Kiadta tehát az ugynevezett Solimánféle 
kanunt, mellynél fogva mig Rumeliában és Anataliában a föld majd 
nagyobb majd kisebb hűbérekre (si am e t vagy tim a r) vagyon 
felosztvr.., s hüMres lakosaik (r aj a) katonai szalgálatra kötelezvék, 
addig Egyiptom ban csak bérlök ( m o u I t e z i m) léteznek, kik haszon
bért fizetnek s alattok parasztok (fe ll a h) vagynak t). 

Perzsiaban Ismael shah, a Sofi uralkodóház alapítója, ujabb tet
teivel még inkább felingerelte maga ellen Solimánt, ki iránta siita 
eretneksége miatt már ugyis gyülölettel volt eltelve. Ez tehát Ibra
himot Perzsiába. küldötte (1533), ki azt megtámadván Tebris-t be
vette, a mészárlástól azonban megkímélte. Késöbb Solimán is meg
érkezvén, Ihrahimmal együtt kietlen utakon Bagdád ellen nyomult. 
A nagyur ezt is megóvta a kiraboltatástól, s miután három hónapot 
töltött voh:ia a kaliffák régi székhelyén, visszatért Konstantinápolyba. 

India. 
A nagy hódító lndiát nem érinté, befolyása azonban ott is érez

hetil volt. Ide egy oldalról a portugalok nyomultak be s Goá-t meg
hóditák. Agrá-ban a Lady uralkodóház székeit, midön Babur (Zehir
Eddin-Muhamed) TarnerJán birodalmát, kinek ötödik ivadéka vala, 
visszaállitani eltökéliette, és harminczhat viszontagságteljes év alatt 
e tartományt csakugyan egészen átalakította. Atyjától a Samarkaod
tól keletre fekvő Fergana királyságot örökölvén (1494 ), s látván, 
hogy a mongol, tö1·ök és usbek fejedelmek a velök határos tartomá
nyok birtoka felett versengenek, elhatározta ezek romlásával tenni 
nagygyá birodalmát. Legelőször is Samarkandot foglalta el alig két
száz negyven megmaradt tároával, s iszonyu erö ellenében megvédte 
azt (i 505); több ízben mind birtokaitól mind fegyveres erejétől meg
fosztatott, de nem kitartásától, és soha nem hagyott fel a gondolattal, 
hogy Indiát meghóditandja. Egy legyőzött párt által Kabul-ba hivat
ván, tiz·enkétezer emberrel Panipat mellett lbrahim Lody százezer 
afghanját megverte s öt magát is megölte (1526), Agrá-t meghódol
tatta s Delhi ellen nyomult. Hasztalan igyekezett Rana Sanka a szö
vetkezett indiai fejedelmeket ellene fegyverbe állitani; a kanua-i gyll
zelem megalapítá s biztositá a Nagymagol birodalmat. 

Babur, azonkivül hogy rettenthetlen harczos volt, nagylelkü-

1) Lásd e könyv végén a ,F.ilvilágontó jegyzete-k'et F.) alatt 



262 

sége miatt is dicsértetik. A k anefiták orthodox felekezetének buzgó 
tagja, dzsaggataj. török nyelven s egyszerü irmodorban maga ir ta meg 
emlékiratait (V ak i j a t i B a b e r i), gazdag ismertetéseket közölvén 
abban a kiilönféle országokró!, és pedig ollyanokat, mellyek csak ke-
vés történetirónál találhatók fel 1) l 

Ezek közöl meg kell emliteniink a Mazenderan tartományban 
fekvő Afterabadban született (1550) Muhamed Kasem lferischtá-t, ki 
atyja által Indiába vitetvén itten azon gondolatra jött, hogy a musul
man királyok és szent életü férfiak történeimét megirandja. De köny
vek hiányában a hadi pályára lépett s késöbb bizalmas embere lett 
Mortazá-nak, Ahmednagar királyának, ki egészen az őrültségig dühös 
és kegyetlen lévén veszte felé közelgett. Mihrab- khan azért elhatá
rozta öt trónjától megfosztani, s csakugyan annak üldözött fiát Miran 
Hosein-t ültette helyére. Ez szintén vérengző lévén, még egy év le
telte előtt megöletett Mihrab-khan által, ki maga is csakhamar ha
sonló sorsra jutott, a gyermek Izmael Ni sam shah-nak helyet csiná-
landó. . 

Ezen időben Dekan valamennyi musulmau tartományai majd 
udvari fondorkodások, majd pedig az egymással örökösen szemközt 
álló pártok erőszakoskodásai által roncsoltattak. Az idegenek vagyis 
az Indián tul fekvő országokból ujabban ide vándorolt s együttesen 
mongoloknak nevezett musulmanok s dekan-i benszülött musulmanok, 
kikkel a rabszolgakereskedés következtében ide szállitott abyssini
aiak is együtt tartottak, mindenben ellenkeztek egymással, annyival 
is inkább, hogy az elsők siiták, az utóbbiak pedig sunniták valánalt, a 

1) Angol uyelvre forditattak Leyden ált11.l (Lortdou 1826). Hogy más mu
sulman irót is emlitsüuk, Mirkhond-ot uevezziik meg, ki 1498-ban halt el s IL 

"Tiazta8ág kertje (Raouzataaaafá) czimü hét kötetböl álló hosszu történelmi mun
kát szerkeszté, melly a világ kezdetétl$1 Ali Sbin idej~ig történt dolgokat tár
gy"lja. 

llirkhondi Historia SeldBchukidum Peraiae e codicibus 11188. parüino et be
rolineMi nunc primum edidit, lectioni8 varietate instJ·uxit, adnotationibu.a eritieia et 
philologicia üluatravit Jo. Aug. Vulle1·s. Oiessen 1837. 

Mubamed-al Katel.Ji (-1408), hires ki:Ht!J irta a Két tenger egyesülése czimü 
politikai és erkö lesi értekezést ; a szépség és szerelern könyvét, s a Guliatan-t 
vagyis a Vi1·dgok kertjet Mirza Ibrahim dicséretére, hol minden rim gul-lal vég
zéldik, mi perzsa nyelven virdgot jelent. Midön a költemény a fejedelem ell:ltt fel
olvastatott, ez 11. következ ö verssei szakitotta félbe a felolvasást : "Mellyik kert· 
böl jött ezen bájos énekü fülemile ?" mire a költö rögLönözve azt felelte : .Én 
miként a hirneves Antar Nisbapur kertjéböl jöttem, <le én csak szederinda vagyok, 
Antar pedig- ama kert rózsája volt." A suitán ajándékokkal halmozá el Bt. 
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királyok által pedig mindnyAjan egyiránt iildöztettek. Ferischta ezen 
zavarokból, mellyek közölt ide s tova hányatott, szereneséseD meg
szabadulván, Ibrahim Adil t'hah mrgbizása folytán, egészen a történe
lemnek adta magát. Számos indiai kutfö állott rendelkezésére, s kü
lönösen az ezen tartományokban lakó rajáknak a perzsiai királyok
bozi viszonyait igyekezett világosságba helyezni, de mint az a musul
man történetiróknál szokásban van, a lehető legkevesebb kritiká
val t). 

Babur halála után (1530) birodalmát fia Humajum örökölte, ki
nek trónjáért számos vetélytárssal kellett küzdenie s ezenkivül egy 
sereg afghán fejedelemmel, kik Delhi, Guzzerate s más tartományok
ban uralomra vergödtek. Behardir shah Guzzerate fejedelme Konstan
tinápolyból segitséget kért a portugalok ellen, kik ezen zavarok kö
zepett Diú-t meghóditák. A nagyur parancsára Solimán basa, Egyip
tom nyolczvan éves kormányzója Indiába csapott, Diu-t ostrom alá 
vette, de Antonio de Sylveira visszavonulásra kényszerítette. 

Buranbeg, kit Humajum Delhi trónjától megfosztott, s Elkas 
Mirza, testvére Thamasp shah és második sofi ellen segélyt kérendő, 
szintén Konstantinápolyba mentek, ami ürügyet szolgáltatott Solimán
nak arra, hogy Perzsiát ujból megtámadja, mr.llynek előbb fővárosát 
Tebris-t azután pedig Van-t is elfoglalta, s miután a telet Aleppóban 
töltötte volna, Georgiába nyomult, de minthogy Elkas Mirza testvére 
által elfogatott, Solimán visszavonult. 

lbrahim a suitán kegyei által elkapatván avval kérkedett, hogy 
a török birodalmat kezében tartja, s az europai követekkel vakmerően 
megvetöleg bánt. Solimán még csak el tudta tűrni gőgjét, de miután 
perzsa módra suitan seraskiernek czimeztette magát, gyanuval telt el 
iránta, s egy éjjel, midön vele szokás szerint egy szabában aludt vol
na, őt megfojtotta (1536). 

Kegyvesztése alkalmasint a sultánnö Roxolána müve volt. Ezen 
orosz vagy, mint némelyek mondják, királyi vérből származott lengyel
nő 2) nem annyira szépségével mint kellemeivel annyira elbüvölte fér
jét, hogy ez öt a bevett szokás ellenére nem rabszolganőként tartotta, 
de nejének nyilvánította. Fondorkodásaival nemcsak a háremet, de 
a fejedelmi palotát is egészen felforgatta; a sultánt több hadjáratra 

1) Bombay-ban 1831-ben angol nyelven is megjelent. 
2) Niemcevicz 1822-ik évben egy lengyel hirlapban Solimbnak egy, Zsig

mond !egyel királyhoz intézett levelét bocsátotta közre, mellyben a többi között 
ez áll: n Követed Opalinszki megmondhatja, milly bo)nl)g növéred az én nllm," 
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rávette csupán azért, hogy ezáltal az épen olly vitéz mint tudós s vét
kes terveit készséggel támogató vejét Rustern nagyvezirt emelhesse. 
Férjét rábeszélte, h ogy harmadszor is háboru t indítson Thamasp siJah 
ellen (1552), ki Kurdistan és Erzeruroha több izben betört, reményl
vén, hogy Rnstem itten magát kitüntetendi, ö pedig azalatt otthon 
utat készithet fiának Seiimnek a trónra, Soliman idösb fiainak Mustafa
és Bajazetnek kizárásával. Ezek romlására tört tehát Rustern mel, ki 
a hadjárat élére állvAn, Karamaniából, hol a telet töltötte, Solimánnak 
azt írta, hogy a hadseregben egy összeesküvést fedezett fel, mellynek 
czélja nem kevesebb mint öt trónjától megfosztani s helyére fiát Mus
tafát emelni. Mustafa azonnal megfojtatott j de a janicsárok is fellá
zadtak s elégtételt követeltek Rustern ellen, minek követlteztében a 
suitán a pecséteket tlíle elvette, azokat Ahmed-nek Temesvár meghó
dítójának adandó; de ez nem akarta elfogadni, mig a suitán meg nem 
igérte neki, hogy azoktól őt megfosztani nem fogja. Solimán meg is 
tartotta szavát, mert midön Roxolána siirgc:éscirc Rustemet méltósá 
gába visszahelyezni elhatározta, hogy ne hazudjon , Ahmed-et előbb 
megölette. V égre az elhintett konkoly dusan kihajtott, s Bajazet atyja 
és testvére Selim ellen csakugyan fegyvert fogott, de legyőzetvén Tha
masp shah-hoz menekült. Ez mcnhelyet igért neki, de Solimán és 
Selim által gyanuba vétetvén, öt négy fiával együtt megfojtatta, a mi
ért jutalmul négyszázezer aranyat kapott. Roxolana vágya ekként 
ki lett elégitve. 

A kincstár aszámos hadjáratokban SZL!rzctt zsákmány által fe
lette meggazdagodott. Ezen idöben a korona birtokai öt millio ara
nyat jövedelmeztek, a másféle jövedelmek pedig hát"Om millióra rug
tak. Solimán a janicsárok számát tizenkét ezcrröl huszezerre, az ál
landó hadseregét pedig negyvenezerre emelte, de nem egyszer két
száz ötvenezernyi sen·ge is volt. A serailj örizetét a janiesároktól és 
spahi-któl elvévén, azt a bostangi-k vagyis kertészek ujonan alakitott 
testületére bizta. Nagy szerencse Europára nézve , hogy a hóditás 
szelleme Solimánnal a sirbaszállt j kiilönbcn hogy~n védbette volna 
meg magát a törökök ellen a harminczéves háboru alatt. 

Solimán szám os építkezéseket tett Konstantinápolyban, J erusa
lemben, Mekkában és másutt j de mindenek felett az általa épittetett 
s nevét viselő mecset tekintetett legnevezetesebb müvének. Százada 
egyszersmind az oz mán költészet aranykora' volt j kilencz korabeli 
költő képezte trónja körül a költészet koszoruját 1) ; ö maga is verselt 

1) Ezen és több mb török költöre vonatkoz6lag lásd Hammer XXXIV-ik 
kön,rvét. 
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Muhibbi vagyis a barátság kedvelöje költői álnév alatt t). Ezen kor
ban Abdul Baki volt a török lyra f.,jedelmc, minö Montencbbi az ara
bok és Afiz a perzsák között. Solimán bátoritií és jutalmakkal hal
mozá öt, sőt egy diplomát állittatott ki számára, mellyben neki örök 
dicsőséget biztosított. Hát még ennek osztogatása is n királyokat 
illeti ? 

A kávé és az arany s ezüst edények használatát eltiltotta, s egy 
büntető törvénykönyvet bocsátott ki, melly nagyban mérséklé a régi 
szigort, a vádló tetszésére hagyván a büntetés meghatározását, minek 
ki)vetkeztében a bűnök pénzzel megválthatók ; a tanuk általi nyomo
zásoknál a birák kötelesek a tanukat szám !:\Ini s nem mérlegelni, s 
igy azon l1ünös, ki számos hamis tanut tud összesz<'rczni, ldbúhatik a 
büntetés alól. 

Solimánnak egy terve volt, melly Oroszországra ugyszólván 
születése perezében halálhozó lehetett volna j ö t. i. a Volga és Don 
folyamokat egyesíteni, ekként a Kaspi-tengert a Fekete-tengerrel lisz
kötni s védelmökre !Járom erősséget akart épiteni; ezenfelül Astra
kánt és Kas4nt a porta uralma nl á szándékozott haj tan i, E:.záltal az 
oroszokat folytonosan féken tartandó. 

Daczára Solimán nagyságának, nemzete ö alatta kezdett hanyat
lani, amit Kotschibeg török történé~z a következő olwknak tulajdonít. 
Először is, Solimán most mát· csak akl{or jelent meg a divánban, mi
dön hadüzenetről volt szó, egyébként a régi keleti ke••yurak példájára 
függöny roellé rejtőzött, mi által nagyban nevelte ugyan a királyi 
fönség varázsf~nyét, de tekintélyéből soltat vesztett. Másodszor, az
által, hogy sólyruászát nagyvezirré tette, rosz példát adott a méltósá
gok betöltését illetőleg. mellyekre ezentul kegyenczek cmeltettek, a 
nélkül hogy a közbeneső hivatalokon keresztül mentek volna j innét 
származtak azután a fondorkodások ama méltóságok elnyerésenél és 
a tapasztalafians:ig azok betöltéséneL Roxalána ellenállhatlan bájai 
által leigázva, a háremnek megengedte, hogy az államügyekbe avat
kozzék. A nagyvezíreket rendkivül nagy fizetésekkel gazdagitotta e 
elnézte, hogy ezek a hivatalokkal vásárt üzzenek, ekként a fényüzés 

') Költernényeiböl mutatványul szolgldjon a követhzö: .Ne higyétek, 
hogy kebelem a könyüktől vörö~ödött meg, szivem U.ng;a az, melly ottan keresz
tül világol. Ha Iothos-ként a könyük árjaiba merülök, összecsapnak azok fejem 
felett. A szemszörök véres karddal őrködnek, a ezerelmeseket elij~sztendök att61, 
hogy velem daczolni merjenek. Szivem könyübullámokban UMZ j azok, kik azt 
lAtják, keresztül hatolnak testemen. Muhibbi n11m mehet barátja országába j az ut 
oda el van z!rva könyiiim által. • 
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és az ezt nyomban követő vétkek kielégítésére eszközöket szer
zendők. 

Ehhez jái'Ult, hogy Solimán látván, mennyi véres polgárhábo
rura szolgáltattak alkalmat a kormány és hadseregek élén nevekedett 
fejedelmi herczegek, elrendelte, hogy ezek jövőre távol a hadseregtől 
és kormányzóságoktól a sm·ailjban növek~djenek, mi által elejét vette 
ugyan a polgárháboruknak, de elpuhult kormányfőket nevelt egy, lé
nyegében harczias nemzet számára. 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

A latin és olasz nyelv. 

Az elbeszélt szomoritó eseményektiil és a még szomoruabbaktól, 
mellyek elbeszélését mcgkezdendök valánk, lelkünknek üdülést szer
zendök, forduljunk egy kissé a müvét>zet és irodalom ragyogó fénye 
felé, melly egyiránt elvakitván az akkor élö és későbbi nemzedékeket, 
azt eszkör.lé, hogy Rafael, Miehelangelo, Tizián, Ariosto elfeledtessélt 
Leyvát, 1\fedeghinót., Baglionet, és a valentinois-i herezeg s V. Károly 
százada Olaszország aranykorának neveztessék. 

Az előbbi korban láttuk, hogy a tudományos világ, Dante, Pet
rarca és Boccaccio fényes példája után mdulva, visszatért a latin 
nyelvhez, annyival inkább, minthogy a legyőzött Görögországból 
Olaszországba sereglett pcdánsok csak a holt nyelvek tanitása után 
lévén képesek megélni , mindenkép oda törekedtek, hogy azokat 
folytonosan megtartsák azon magas polczon, mellyröl a haladó idö ál
tal letaszíttattak, miután képtelenek lettek az egészen átalakult polgá
rosodás eszméinek kifejezésére. Igazat szólva a latin nyelv a hajdani 
nemzeti nagyság egyik cmlékét képezte az olaszolmál, kik örömest 
visszaálmodták magokat ama dicső korba, mellyben, miként mondák, 
őseik uralkodtak azon barbá1·ok felett, kik most felettök zsarnokas
kadtak; és ugy tetszett nekik, mint ha Cicero nyelvén irvá.n vissza
varázsolnák azon időt, midőn ama szavak a szószékröl a szabadság 
eszméit hangoztatták. 

A felületes Roseoe, ki X. Leo századát olly jónak ábrázolta 
mint öt magát, de tulajdonképen ő azt sem nem ismerte, sem meg nem 
ismertette, azt tartja, hogy az olasz latinisták Augustus kortársaival 
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mérköznek 1), igy vélekedik Jovianus Pontanus iH, :nnelly vélemény 
azonban épen olly helytelen, mint midön Boj1u·d6-t nagynalt nevezi, s 
azt állítja, hogy Sannazaro A r c a d i á j a felülrnnlja mindazt, mit 
Olaszország, Dante hazája! eddig e nemben létrehozott. Meg kell val
lani, hogy a legjobb latinok Olaszországban találtattak, kiknek annál 
n11gyobb vala érdemök, mintbogy jó nyelvtanok és szótárak hiányá
ban maguknak kelle szavakat és szójárásokat készíteni. Az első szó
tárt, melly említést érdemel s 1502-ben Reggióban jelent meg, Am
brogio Calepio szerkeszté, melly kiadásról kiadásra növekedvén az 
1581-ben megjelent báseli kiadás már tizenegy nyelvet foglalt ma
gában. 

. Nyomdaszok. 
Annyival inkább szükségcs volt tehát, hogy a nyomdászok ne 

csupán napszámosok és kereskedők, de valódi tudósok legyenek, mi
nök valának Schweizba1. Froben és Oporin, Német-Alföldön Plantin 
Kristóf, Párizsban számosan, de kiilönösen Robert, Henri, Charles és 
Paul Stephan 2). Robert (1503-59), a leghírnevesebb közőlök, a hé
ber nyelvet is birta, a classikusok kiadásaihoz jegyzeteket és előszó
kat készitett s fáradhatlan volt n 'l' h e s a u r us l i n g u a e l a t i
n a e" czimü kiadványának ismétP.lt javításában. De 'l'hou annyira 
rnent, miként azt állitaná, hogy többet tett J. Ferencz uralkodásának 
halbatatlanitására, mint ennek legfényesebb tettei. Fáradhatl!ln lévén 
a sajtóhibák kijavításában azon alig h1hető eredményhez jutott, hogy 
a latin s~eutirásbau csak egy, a görögben pedig csupán ilégy hibát 
hagyott. Egy görög szótár kiadására is vállalkozott, mellyet azután 
Henri Stephan bocsátott közre (1572), s mellyben a szavak nem be
türendben, de gyökeik és jelentményeik szerint -- kevé~bbé kényel
mes de észszerübb modorban - soroltattak elő. 

Idősb Aldo Manuzia dolgozó azobájának ajtajára ezi írta : "Ha 
nincs dolgod, siess és távozzál azonnal innét, hacsak nem azért jövél, 
hogy Herculesként a kifáradt Atlasnak kölcsönözd vállaidat; ezen 
esetben leszen dolog számodra és minden ki részére, ki ide j ö. u Ő ala-

1) Ha véleményem olly gyakran. elüt 'l'iraboschi, Quadrio, Corniani, Gin
guéné 8 mé.eokétól, az ízlésemnek 8 ne a dolog felatti tudatlanság·omnak tulaj
doníttassék ; és aki engem meg akar czlLfolni, ne tartsa elengedőnek mások tekin
télyére hivatkozni. 

2) Jane és Corrado Badio, Gilles Gourmont, Filippo Pigouchet, Corrado 
N eo bar, Dionigi Janot, Simon de Co lines, Adriano Turnebo, Guglielmo és Fede
ri co Morrel, Bienné, Cristiano Wechel, M:tmerto Patis,on, Michele V11scosan. 
Lé.sd Renouard Annalea de !' imprinierie dea Etiennea. Pllrizs 1837-38. 
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pitotta az A J d i N e o a c c a d em i a·féle társulatot irocalmi vitatkozás 
és a sajtó alá bocsátandó munkák megválogatása s a helyes szöveg 
megállapitása végett. A régiek munkáinak kiadására és fejtegetésére 
egy csoport nem ar.nyira tudós. mint inkább példátlan türelmü férfiu 
szentelte magát; igy pl. Scaliger, Justus Lipsius, Casaubon. Pier Vet
tore (- 1555) a classicusok kiadása és forditása körül szintén nagy 
érdemeket szerzett magának. Anton Maria Conti, ki Major&gio mel
léknéven volt ismeretes s 'Milanoban az ékesszólásnak uj korszakot 
alkotott, s ottan a T r as fo r ma t i társulatot alapította, számtalan tu
dományos munkát irt, ostromolta Cicero P a r a d o x á i t, amiért 
MarcoNizolio (-1566) a "Thesaurus ciceronianus" szer
zője dühös tollharczot i n ditott ellene. Ezen Majoragic szülő\'árosa ta
nácsa előtt, azért hogy Marcus Antoniusnak nevezé magát, vallástalan
sagró l vádoltatván, avval menté magát, hogy az Antonius Maria név 
nem fordulván elő a classicusokban, nem lehetett volna nevét tiszta 
latinsággal kiirnia. Mellyik volt nevetségesebb, a vád vagy a mentség? 

Ezen tudósok annyira mentek a 1·égiségek iránti szeretetökhen, 
hogy azoknak még salakjaikat és rozsrláikat is kedvelték; óhajtották 
volna saját személyiségöket megsemmisíteni, hogy valameily görög 
vagy római maskat·át csinálhassanak magokból. Paolo Manuzio és 
mások minden szót elvetettek, mellyel Cicero nem élt, s még azokat 
sem fogadták el mindig, mellyeket barátai használtak. És minthogy a 
pedánsoknál nem létezik perJekedöbb nép, minden pillanatban toll
harczok keletkeztek, mellyek az egész irodalmi világra elragadtak ; 
legnevezetesebbek azok, mellyek Poliziano és Bartolomeo Scaliger, a 
florencziek és nápolyiak között, mindig csak egyes szavak míatt foly
tattattak. Igaz, hogy ezen vitatkozások a régiség nyomozására terel
ték a közfigyelmet, de mindebben több jó akarat mint kritika és ko
moly tudományosság nyilvánult. S nem is azért tanulmányozták a 
latint, hogy azáltal majdan az olasz nyelvet gazdagítsák, sőt inkább 
azt állitották erről, hogy nem méltó a tudományhoz. V. Károly koro
náztatása alkalmával Romola Amaseo a pápa és császár előtt száno
kolván azt allitá, hogy az olasz nyelv csalc a gyümölcsárusoknak és 
népnek való, mellytöl nevét (.v o l g a r e) származtatja. De nem gon
dolkozván többé az emberek latin nyelven, ebből egy szerencsétlen 
szakadás keletkezett az eszmék és szavak l<özött s bizonyos keresett
ség a szójárások és irmodor után, a nélh:ül hogy a nyelv természete 
figyelembe vétetett volna, Ez volt oka azután, hogy az olaszba is 
átszivárogtak a mesterkélt körmondatok, s e nyelv természetével el
lenkező szócserék ; innét eredtek a szemtelen hízelgések, a nyelv most 
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már müvészetnek s nem a gondolatok kifejezésére szolgáló eszköznek 
tekintetvén j innét végre a szörszálhasogató kimértség még a közöc
séges levelezésben és beszédben is, s a zon dagályos és hizelgő irmo
dor, melly ama kort annyira jellemzi. 

E latin irók Eurapában egy irodalmi köztársaságat alkottak; 
hatalmukat nagyban nevelte a nyelv egysége s egymás közötti szö
vetkezésök, egyesülésök által mintegy ellenzéket akarván képezni 
az anyagi erö uralma ellenében. Egy mü sem jött ki, mellynek hom
lokán epigrammák s dicséretek ne jelentek volna ml'g, m:llyek mi
vel sem valának nevetségesebbek azoknál, mellyeket ma a hirlap
iróktól pénzen va~;y, mi még roszabb, megalázódásunk árán szaktunk 
megvásárolni j és a dicsszónokok örültek, ha az ismeretlenek ne
veit egy csoportban mutathatták be. 

A latin költészet kitünő müvelöi valának Sannnzaro, Fracasto
ro, Flaminio és Vida. Milly benső gyöngédséggel üdvözlé például 
Jacopo Sannazaro hazáját, midön magát önkényt számüzve II. Frid
riket, a nápolyi királyi ház utolsó sarjadékát, követé, eladván elöbb 
mindenét, fogoly Mecaenását a szükségtöl megóvandó 1)! "D e 
p a r t u V i r g i n is" ( 1526) czimii költeményén rendkivüli tisztaság, 
csin és virgiliusi összhangzat ömlik el, jóllehet má.s részröl benne a 
nymphák és más mithologiai alakok csoportozata nagyon elüt az 
ottan előforduló keresztény hitágazatoktóL Sircmlékén is, ámbár az 
keresztény egyházban áll, Apollo, .Minerva, mezei istenek és nym
phá.k bZemlélhetök. Vida, Cremonából, nagy könnyüséget tanmitott 

1) Parthenope mihi culta, vale, blandisa1:ma Iliren ; 
Atque horti valeant, hesperidesque tuae ; 

Mergillina vale, nostri memor; et mea ftenlis 
Berta cape, heu dom.ini munera avara tui. 

lllaternae sal11ete umbrae, salvele palernae, 
Accipite et vest1·is thurea dona focis. 

Neve nega oplalos, virgo Sebethias, amnes ; 
Abaentique tuaa elet mihi somnus aquas. 

Det (esao aeb·tivas umbra sopor, et le11is aura, 
Fluminaque ipsa suo lene s<ment slrepitu ; 

Exüium nam sponte sequor. Sors ipsa favebit. 
Fortibus haec solita est saepe et adease viris. 

Et mihi sunt comiles musae, :runt numina vatum ; 
Et mens laeta S"UÍs gaudet ab auspiciia, 

Blancliturque animo constam sentenlia, quamvis 
Exilii meritum 1it satis ipaa fides. 

Epigram. ep. 7, ed. Comines. 
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a K ö l t é s z e t m ü v é s z e t c és a S a k k j á t é k (l 527) 11 a S e
l y em b o g á r (1537) czimü költeményeibcn, ellenkezésbe tévén ma
gát a száraz szabályokkal, mellyeknek a latin ·nyelvben ugy sem volt 
többé érzclmök. C r is t i a d e (1535) czimü müve valódi áhitatot le
hel, ment minden profán szinezettöl j tát·gya kidolg(lzásában sokkal 
ezerencsésebb mint Sannazaro, kit azonban lágyság és fönség tekin
tetében utol nem ér. A veronai Fracastoro (1483-1553), ki komoly 
tanulmányai közepett a költészetet csak szórakozás gyanánt gyako
rolja, különös tárgya t választa ugyan S i p h y l is czimü költemé
nyének j de az orvos és költő ügycsségét magában egyesítve képes 
volt azt szép kitéréseivel megnemesíteni s a tárgy undokságát, ugy
szintén a szabályszerű száraz8;igot és elferdítéseket elpalástolni j 
mindig hangzatos jóllehet rímelés és takarékosság tekintetében Vir
gilnél jóval hátrább állott. Navagero annyira gyülölte Martialis el
ménczségeit és mesterkéltségét, hogy a muzsáknak áldozatul min
den évben annyi példányt égetett el munkáiból, a mennyit csak ösz
szeszerezhetett. Fracastoro ő róla nevezte el a kllltészctröl irt pAr
beszédét, mellyben a rideg szabályokon felülemelkedve annak lé
nyegét az eszményiben helyezé, a miben vele egy ujabbkori bölcse
leti iskola is egyetértett. 

Sadoleto tiszta és természetes, Pietro Bembo pedig pompás ir
modora által tünt ki. Pier Angelio Bargeo latin nyelven a v a d á
B z :1. t o t k u t y á kk a l és t ö r r e l, B a ke r es z t es h a d j á r a
tokat irta le. Marcello Palingenia (ZodiacuB humanae vi
t a e) nem annyira Bzép versekkel mint inkább Bzép gondolatokkal 
keserűen ostorozta a clerus romlottságát. A bergamói Basilio Zanchi 
jeles latin költö mint IV. Pál foglya halt cl. Megemlitendők még a 
három Capilu pi testvér j az öt Amaltei, "e g r e g i i fr a t r es q u e is 
j u l i a t e r t' a su p e r b i t j" Andrea Marone a bresciai versrög
tönzö, kit Ariosto régi névrokonához hasonlított, és a ki az 1527 -ki 
sarcz alkalmával éhen halt el. Giovan Aurelio Augurelli C r is o
p e j a czimü vagyis az at·any készítési módjáról irt müvét X. Lc
onak ajánlván, ez viszonzásul egy üres erszénynyel ajándékozta meg 
öt, mellybe majdan aranyait rakná. Francesco Arsilli D e p o e t is 
u r b a n is czimü elegiájában dicsérettel szól száznál több latin köl
töről, kik X. Leo idejében Rómában éltek és kortársaik által a leg
nagyobb költökkel párhuzamba állíttattak. 

A veronai Julius Caesar Scaliger (1484-1558), első az ujkori 
irók köz öl, ki P o e t i c a czimü végnélküli munkájában rendszerbe 
önti a verskészités mesterségét, számos példákkal világositván fel 
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annak szabályait. A Homer és Virgil között tett összehasonlításá
ban inkább az ízlés mint a lángész embere gyanánt tünik feL Na
gyobb előszeretettel viseltetvén a mü külcsinja mint eröteljessége 
iránt, mindig Virgilnek adja az elsőséget, épen ugy mint a ki egy 
müvelt és kendőzött hölgyet eléje tesz egy müveletlen hegyi pórnő
nek; sőt mi több Musaeust H e r o és L e a n d e r szerzöjét is többre 
becstili Homernél. Horáczot és Ovidot is eléjök teszi a görög köl
töknek, és sok ügyességgel védi egyik tételét, melly részletenkint 
véve nem tünik fel mindig különcznek. Az ujabb latin költöket is 
szemle alá veszi, kik közöl első helyen Fracastorónak, utána pedig 
Saneazarónak és Vidának nyujtja a pálmát. 

Mások a régiek formáit és nyelvét ujabb dolgokra alkalmazták, 
ugy akarván beszélni mint iik, élni pedig saját módjok ezerint ; ke· 
vesebbet fejtegetni, többet irni. Ide számítjuk a történészeket, böl
csészeket s azokat 1 kik korkérdések tárgyalásával foglalkoztak, 
mellyre nekik a refot·matio csakhamar tágas tért nyitott. A milanói 
Pietro Martire d' Anghiera előbb Spanyolországba innét Amerikába 
költözvén, e helyeken 1488-tól kezdve 1525-i~ nyolczszáz tizenhá
rom levelet bocsátott közre a korabeli férfiakról és eseményekről 

(lásd: XIV. könyv. 123. lap.). Az inquisitiót és vallási türelmetlen
séget helyeselte, a még bölcsőjében fekvő reformatio fontosságát előre 
sejtette, jelesen leirt a a florenczi pártokat s a páviai csatát; s az 
amerikaiak szabadságaról értekezvén igy szól : "Eddig itten mi meg
állapodás scm történt. A tet·méozeti és pápai jog megállapítja, hogy 
az egész emberi nem szabad j a birodalmi jog különböztetéseket te
szen j a gyakorlat és szokás ellenke~ő következtetésekre vezet. A 
hosszu tapasztalat azt tanítja, hogy azok nem maradhatnak szabadok, 
kik termés~etöknél fogva nagy vétkekre hajlandók. Domonkosiak 
és ferencziek, kik ama világrészben huzamosb ideig laktak, azon vé
leményben vagynak, hogy mi sem lenne czélszerütlenebb, mint meg
engedni nekik, hogy önmagukat kormányozzák" (ep. 806). Ebből 

látható, hogy a gyakorlatra alapitván észleleteit, eltért a nagyobb 
rész elméleti nézeteitőL A németeket leginkább megszállotta az 
írási düh, kik életökböJ a leghaszontalanabb kicsinységeket és dö
reségeket is papírra· tették, s nem annyira önzésböJ és irási viszke
tegből, mint inkább azért, hogy megmutassák, miként ékes és világos 
latinsággal képesek irni. 

Erasmus. 
Óriásként emelkedett ki ezek közöl Erasmus (1467-1536), e 

villámgyors felfogásu, rendkivüli tudományu, folytonosan józan ité-
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letü s nem annyira mély gondolkozáatt mint inkább éles belátásu 
férfiu. Mint szerelern gyermeke Rotterdamban született, a deventeri 
iskolában neveltetett, s p::~ppá ezenteltetvén Párizsban magán leczké
ket adott, késöbb pedig Löwenben a hittudományra adta magát j 
Olaszországhan mint a st. Andreai érsek udvarmestere s Aldo cor
rectora sokáig tartózkodott. VIII. Henrik Angolországba hívta, v. 
Károly pedig Német·Alföldön tanácsosává nevezte ki, végre is Bá
zelben halt el. A görög és latin irodalombani jártasságáról fényesen 
tanuskodik A d a g i o r u m c h i l i a d e s czimü munkája , mellyben 
számos szójárásokat, tanulságos mondatokat s közmondásokat tár az 
olvasó elé, ezekből akarván megismertetni a régi müveltséget, mi
közben nyelvészeti fejtegetéseit éles bölcseleti s más tudományos 
észrevételekkel fűszerezi. Ebben , ugyszintén az ö r ü l ts é g r ö l 
irt d i cs b es z é d é b e n éles belátást tanusit , megemlékezik itt 
Brand t A b o l o n d o k h a j ó j a czimü munkájáról, sőt fel is hasz
nálja ezt, de mint ollyan férfiu, ki önmaga lábán jár. 

lrigyei, kiket olly jól fest le a cserebogárban t), mellé helye
zék Rudeó-t, ki köriflbelül nála jobb görög volt, dc az utóvilág e te
kintdben is igazságot szolgáltatott neki. Erasmus, ámbár böbeszédü 
s gyakran dagályos, irályát tekintve mindig müvészi vala; maró ter
mészeténél fogva alkalmasabb volt a pártok felizgatására mint le
csendesitésére, noha ö magáról az utóbbit hitte j a elerust és fejedel
meket, értjük az europai s különösen a németországi apró fejedelme
ket, kimélet nélkül mardosta 2) j jóllehet különben hízelgett a hatal-

l) "Vannak Rljas, roszalu!.;·atu emberkélr, kik feketélt s büdösök mint a 
cserebogár, s ennél nem kevésbbé megvet.enrlílk, de á.llhatntosabbak, s kik árt
hatnak a nagyoknak a nélkül hogy magok valamire alkalmasak lennének; feke
teségökkel elrémitik, donglisukkal elkll.bitj:\k, büzükl<el el undoritják az embHt; 
körül zugnak bennünket, belénk kapaszkodnak s ránk tapadnak ; legyBzni Bket 
:;zégyen, s a r~jtok nyert diadal rendesen magunk bepiPzkolásával jflr. 

2) Quin omnea et velerum et neaterieorum annalea evolve, nimirum ita com
periea, vix saeculis aliquot unum aut alterum exstitisse principem, qui non ina,"gni 
stultilia maximam perniciem invexPrit rebus humania . . . . Et haud scio an non
nulla hujua mali para nobis ipsis sit imputanda. (Jlavum navis J!Qn committimus nisi 
ejus 1·éi perito, quod qual11,0r vectorum aut paucarum mercium sit periculum ; et 
rempublicam, in qua tot hominum millia periclitantur, cuivis committimua. Ut auri
ga fiat aliquis, discit artem, exercet, medito.tur; at ut princ~ps sit aliquis, 11atia 
esse pulamus natum esse. Atqui recte gerere principatum, est munua omnium lenge 
pulcherrimum. Deligi.• cui navem committalt ; non deligia cui tot urbea, tot hominum 
capita credas1 Sed ittud receptiua est quam ut convelli posait. 

An non videmus egregia oppida a populo condi, a prindpibus .yubvertí? rem-
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masoknak, kik ezért viszont bizelegtek és udvaroltak neki, VIII. 
Henrik, V. Károly, l. Ferencz és Miksa szász herczeggel levelezésben 
állott j Bem bo, Sadoleto, Morus Tam ás, Melanchthon, Hutten Ulrik, 
II. Gyula és utóda bámulattal teljes tisztelettel viseltettek iránta j 
diadalivekkel fogadták a városok ban ; s ha valameily levél a t u d o
m á n y ok fe j e d e lm é n ek; az i r o d a lom f ö p a p j á n ak vagy 
a h i t t a n v é d ö j é n ek volt czimezve, az minden habozás nélkül 
neki kézbesittetett. Biztos lévén, hogy minden szava oracuiuru gya
nánt tekintetik, kigunyolván mindenkit, mig öt senki nem gunyolta 
ki, halhatatlanságot osztogatva s hogy Morus Tamás szavaival éljünk 
m i n d e n t is t e n es i t v e, m i t é r i n t e t t, óriásnak tiint fel, mi
dön mindnyájan ültek ; de midön Luther mcgszólalt, sokan fellázad
tak a hirnév eme királya ellen, ki saját és mások véleményei között 
ingadozva nem tudta magát elhatározni, a katholilmsok részére áll
jon-e, kiket becsmérelt 1 vagy az njitók pártjához szegödjék, kik 
trónját tőle elvitatni akarták. 

A mi azon befolyást és állást illeti, mellyet a reformatio irányá
ban elfoglalt, anól másutt fogunk szólani, itt mint tudósról megem
litjUk, hogyan tette semmivé azon pedánsokat, kik a jobb nyelvé
szeknek hadat \izentek. C i c e r o n i a n us czimü munkájában ne
vetség tárgyává teszi a latinisták mesterkélt czifraságait, megmutat
ván, hogy daczára azon aggodalomnak, melylyel a nyelv tisztaságát 
fentartani akarák, épen magok vétkeztek az ellen leginkább. "Leg
elsőben is - mondá ö - arra fordítsátok fő gondotokat, hogy a 
tárgy mélyébe behaasatok; midön azt tökéletesen bírjátok, a szavak 
egész bőségben önkényt fognak jőni s való és természetes érzelmek 
fognak tollatokból folyni; akkor irályotok telve leszen melegséggel 
és élettel, vonzani fogja az 'olvasót s hü képét adandja lelketeknek j 
és az, mit mások müveiböl utánzásképen átvesztek, egybe fog olvadni 

pu.hlicam civium ind·ustria dítescerl', principum rapacitale apoliari? bonas lege8 ferri 
a plebeia magialratibua, a p1·inmpibua viola1·i? populum studere. pad, prinilipes 
u:eitare belium ? 

Miro aludio cu.-anl auclores, ne unquam vi1· sit princeps. Adnituntur opti
mates, ii qui publicis malis soginanlur, ut voluptalibus sit quam e.ffaeminatúainlus, 
ne quid eorum aciat quae maxime decet acire principem. Exuruntur vici, vaatantur 
agri, diripiuntu1· te•npla, trueidan/ur in1meriti eives, sacra profanaque múcentur, 
dum pri71ceps interím oliosus ludit aleam, dum saltitat, dum nblectat se morionibua, 
dum venatur, dum amat, dum potat. O Brutorum genus jam olim extinctum! o fui· 
men Jat~is aut coecum aut obiusum l Neque dub ium e.•t quin isti prinmpum col-rupio
ru paemu Deo daturi sint, Bed sero nobis, 

XV. 18 
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avval, mi sajátotok." És valóban joga volt Erasmusnak menydö
rögni azok ellen, kik az irodalom hasznosságával mit sem gondolva 
csupán a szavak tanulmányozására irányzák az olasz irodalmárok 
törekvéseit, ami azután Olaszhonnak valódi átkává leve. 

Olasz nyelv. 
Az elsőség Olaszországban a latin nyelvnek engedtetvén át, a 

nemzeti nyelv ottan annyira elhanyagoltatot.t, hogy azon többé már 
nem is írtak ; midön pedig ez uj életre támadt, negélyzö s követelő 
vala s egyáltalában nem elemző és világos, minö annak beszéde azo
kott lenni, ki a nyelvet helyesen kezeli, de mindig csak anyja nyo
mán tipegett. Késöbb nagyobb gondot forditottak rája, nyelvtanok 
jelentek meg •), és számos vitatkozások s nyomozások a nyelv ter
mészete és szokásai felett, ami a mult században sok ügyességgel 
használtatott fel. 

Nevezetes, hogy az olaszok valahányszor zsarnoki járom alá 
jutottak s a politikai kérdések vitatásától el valának zárva, a nyelv
tani kérdéseknek rohautak mintegy tüntetésként nemzetiségök mel
lett, mellytől meg akarák öket fosztnni. Először is a név felett ver
sengtek. Trissino és Muzio olasznak, Varchi és Berubo fl.orenczinek, 
Bargagli és Bulgarini sienainak, Claudio Tolomei toscánainak akarta 
azt keresztelni 2); és számos könyvek jelentek meg erröl, mellyek 

1) Az elsö tudtomra Fortunió tól Reyole g1·ammaticali della 'Vulyar lingu,a 
czim alatt Am~onáuan l li 16-ban jelent meg. 

2) Salvisti Avvertimenti della lingua, (ll. 21) czimü munkll.jllban hevé•en 
kikel Mnzio és Trissino s más idegenek ellen, "kik mnguk ugy ejtvéu ki nyel
vöket, hogy szavaik le nem irbatók, söt nevetség nélkül u em is hallhatók, a mi 
kiejtésünket gunyolják, és kárhoztatják benuiink azon erényeket, mellyeket el
sajátitani nem reménylenek .... Mi11duzokra, miket a mi nyelvünk ellen felhoz
nak, elegendő lenne azt felelnünk, hogy ök mit ~em hoznlik jn.vaslatba s mit 
sem helyeselnek; hogy egy iróra sem birnak hivatkozni , ki ne Florenczböl 
való leune. Gyalázván nyelvünket, kire hivatkoznak? Boccacciora. Honnét való 
~olt Boccaccio? Frivoliból. Kisebbitvén irályunkat, kit dic~érnek? Petrareá t. 
Hova való volt? Vicenzáua. El akarván tiliünk nyelvünket rabolui, kihez folya
modnak? Dantehez. Honnét való volt? Bergamoból. Az iróktól akarják megta
nulni a nyelvet. Kik ezen irók? Dante, Petrarca és Boceacdo ? Minö nyelven 
irt Boccaccio? Ö maga állitá, hogy flórenczi nyelven irt. A florenczi nép
nyelvnek megvagyuail: hibái. Ki mondja azt "( Dante. Mellyik nyelven irta 
Dante költeménybí? . . . De ha Dante megvetéssei viseltetett s;~ját nyelve 
iránt, miért dicsérte azt anny ira egyik mun hájában 1 A~ért me rt nem irt a azt 
sem ftor0nczi népnyelven, sem azokon, mellyek általa a Volgar loquela czimii 
munkájában Ócsároltattak, de más müveltebb nyelven, mellyet egész Olaszország
ból különösen pedig az udvarokból gyiijtött össze. És Commedia czimü müvét 
mellyiken irta az emlitett népnyelvek közöl? Szintén az érintett müvelteub nye~ 
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bizonyára jobban megoldották volna a csomót, ha ama nyelv bennök 
valameily nagybecsü munka létesítésére használtatott volna fel. Ké
siibb Giambullari jónak látta azt részint a hetruriai nyelvböJ (melly 
ismeretlen) részint a héber és aramei nyelvek vegyülékéböJ származ
tatui; Celso Cittadini evvel ellenkeziHeg azt álli tá, hogy az már a 
régi rómaiak korában is élt, s mindenki helyeseknek találta az érve
ket, miután az összehásonlitó nyelvészettel kevéssé lévén e kor isme
retes, nem lehetett tőle követelni, miként meg tudja küliinböztetni 
a szülőt a testvértől. Okosan értekezett a nyelvről Baldassarc Cas
tiglioni, ki a florenczi mellett harczolt, de azt akarta, hogy az "jó
bangzásu, válogatott, szép, jól szerkesztett B m i n d e 11 ek e l (í t t a 
n é p á l t a l még h as z n á l t sz a v ak b ó l álljon;" Fit·cnzuola 
pedig e tárgyban igy irt: "Mindig azon szavakat é8 szólásmodorokat 
basználtam, mellyek naponként változnak, a forgalotnbnn lévő pén
zeket s nem a sima filléreket akat·ván költeni;" Davanzati mondja, 
hogy "valamennyi nyelv közöl az a legjobbik, mellyet a szokás elfo
gadott," emellett küzdött Machiavelli érvek kel, tettleg pedig mind
azok, kik jól írtak. 

Az efféle egyenetlenségek mindazáltal időrill idöre ismét meg· 
ujultak, arról győzendők meg az idegeneket söt magunkat is, hogy 
mi még windig csak a szavak felett vitatkozunk, ahelyett hogy a lé
nyeggel foglalkoznánk, hogy a festéket keverjük, ahelyett hogy fes
tenénk. Késöbb is nagy szerencsétlenség volt ránk nézve, hogy a 
nyelv védői és ezek ellenei érveknek tekinték a gorombaságokat és 
soha nem emelkedtek fel a nyelvek természetéhez s ezek összehason-

ven. És Toscánán kivül Olaszot•szAg mcllyik városában vetuel< ki hnsz szót költemé
nyéből? Vagy található-e husz szó költeményében, mellyeket Florenczben a mieink 
ne beszélnének? És minö uj nyelv, minö hallatlan vegyülék, minö szörny lenne 
ama talán harmincz nyelvből össr.:eállitott zagyvalék, hamindjárt létesithetö volna 
is ? És hol látott valaha az ember eli'éle irást, vagy hogyan lehetne ollyasmit 
nyelvnek n11vezni, ha egyátalában nem mondható nyelvnek az, mit egy nép aem 
beazél, jelenleg, aent pedig aoha semmiféle idöazakban nem beazélt ? Ki érthetné azt 
csak középszerüen is ? hol !tellene azt kezdeni, B boi keresni sajátságait? Ha 
ezen nyelv egés:o Olaszországban el van terjedve, miért sz~tbályozza azt egyedül 
ami városunk ? miért találtatnak ebben a legnagyobb tekintélyü irók? miért nem 
bangzanak ennek ajkairól más nevek, mint épen Dante, Petrarcll, Boccaccio, Vil· 
lani s más florenczi irók nevei ? És milly csodás módon vándorolták be ezek 
egész Olaszországot, hogy ekként száz szót Romagnából, harminczat Lombardia 
összes tájairól, ugyanannyit NApolyból, B végre tizet eme tartományból, négyet 
pedig ama kastélyból összekapariihassanak s egybe olvaszthas~anak? Minö fá
radsllg, minö erömegfeszités, minö baj l~hetett ez akkor rájok nhve !" 

18* 
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litá!!ához, amint ez más országokban történt, és szükkeblii önzésböl 
épen azok nem akarták elismerni a toscámiÍ nyelv fenső~égét, kik 
jeles irókként akarván feltűnni, magok is a toscanai nyelv szépsége
ivel czifráz! ák fel irályukat 

Trissino j avaslatba hozta, hogy az i a J-től s az u a v-től meg
különböztessék, a ph helyébe J, a th helyébe pedig z tétessék, 
és az fJ és s ugyszintén o és r.J görög betük által küliinböztessenek 
meg eme két hangzó rövid vagy hosszu hangjai. Szerencsétlenségére 
egy nem igen sikerült költeményében használta előszöl' ezen uj he
lyesírást s nem lévén to~cánai, tévedt annak alkalmazásában, a miért 
is kigunyoltatott, renJes eszköz lévén ez a hasznos dolgok életbelép
tetésének meggátlásám. Ezen ujitásoh: egy része azonban mégis 
lábra kapott, más része pedig csak jámbor ohajtás maradt. 

Jóllehet némellyek inditványba hozták ama szokás kiküszöbö
lését, ruellynél fogva a levelekben a beszéd a harmadik személyhez 
intéztetett, illy formán: ö magassága, ö nagyméltósága, ö urasága sat. 
mindazonáltal ezen spanyol fitogtatás a józan ész ellenére továbbá is 
használatban maradt. 

Boccaccio, ki elődei tiszta egyszl'rüségével mit sem törődött, 

épen azon tulajdonai miatt leve a ny1•lvtudósok példányképévé, ruely
lyek legkevésbbé valának utánzásra méltók. Pietro Bembo (1470-
1547) velenezei nemes, ki a nyelv nagymesterének neveztetett, fé
nyes irályával még öt is felülmulta, amiért bámulój azt álliták róla, 
hogy sikerült bebizonyítania, miként ékesen lehet irni, anélkül hogy 
az ember az Arno mellett született legyen. Nem vonván kétségbe 
az állitás elméleti igazságát, tagadnom kell gyakorlati alkalmazásá
nak helyességét, rniután Bembo nem birván leszállani fellengző irmo
dorából, hiányzott irataiban a természetesség, noha épen ez képezi 
fö becsét azon írónak, ki a nyelvet anyja emlőiböJ szivta magába. Ő 
azonban még leveleiben is mások mondataival él, erő nélküli sallan
gos körmondatokat és ismételten latinos kifejezéseket haszl)ál. Ehhez 
természetesen nagy fát·adsággal lehet eljutni, és azért sokan utánoz
ták öt azok közöl, kik nem abban fáradoznak, hogy valamit elmond
janak, de inkább abban, hogy miképen mondják el azt. Az olasz
nyelv tanítására tanszéket állitott Diomede Borghese, ki negyvenévi 
tanulmányai által jogosih-a hitte magát art·a, hogy a toscánai nyelv 
birájának és egyedüli szabályozójának tartassék. 

F'lorencz, szabadságától megfosztatván, egészen a nyelv szabá
lyai tanulmányozásának adta magát, épen akkor rnidön hirneves irói 
kihalván, ujakkal nem dicsekedhetett. Az I. Cosmo által alapitott 
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akadernia ezt tüzte ki egyedüli czeljáúl , miudazáltal egyik-másik 
költő sonettje vagy vm·se vagy pedig valamcllyik remekiró s külö
nösen Petrarca egyes helyei felett tudós értekezések tartattak, s mint
hogy beszédél a szónoklat szabályai szcriut mindegyik részekre osztá 
s elég hosszu akart lenni, elképzelhetö, mennyire csürték csavarták 
a szavakat ama különben is böbeszédü században. A herezeg igen 
bölcsen azáltal hitte a nyelv müvelését elöscgiteui, ha a jelesebb mun
káknak olasz nyelvre való fordittatását eszközlandi; ugyanazért szá
rnos akademiai tagot bizott llH'g evvel, igy pl. Aristatelest Segni-vel, 
Boethiust Varchi-val fordittata, Salviatinak pedig meghagyta, hogy 
Boccaccio müveinek ollyas kiadásáról gondoskodjék, mellynek oh·a
sása erkölcsi tekintetben mi veszélylyel sem járna, a miért azután 
ennek személye ellen irányoztattak a gunyolódások, mellyekben előbb 
Braghettone festész részesíttetett. 

Ezen akadamiában egy párt keletkezett, mellynek hivei, miután 

az olasz nyelvet a hébertől akarták származtatni, arameitáknak ne
veztettek. Késöbb megunván a sok haszontalan vitatkozást, annak 
tagjai Giambattista Dati, Anton Francesco Grazzini, Bernardo Cani
giani, Bernardo Zanehini és Bastiano de' Rossi szakadást idéztek elő 
s más társulatokat alapítottak, a hely szépsége, a kedélyes csevegés 
és gazdag vacsorák miatt vendégségeknek nevezvén el azokat 1). Pier 
Salviati felvétetvén közéjök, arra buzdítá öket, hogy c gyüldéknek 
bizonyos czélt tüznének ki, természetesen anélkül, hogy azokat ere
deti vig jellegökből kivetköztctnék. Ennek kö>etkeztében egy aka
demiát alakitottak (1582), mellyet tréfából C r us c a-nak (korpa) ke
reszteltek, jelvéuyöl{ül a garatot választák, székek gyanánt a tagok 
felfordított kenyérsütő kosarakat, elnökük pedig három egymás fölé 
rakott malomkövet használt, s mindnyájan illyféle symbolicus neveket 
vettek fel : Lisztes, Feketekenyér, Dagasztó, Liszteszsák stb. Grazzini 
megtartá előbbi nevét: Uszkár, miután ezen halacskát sütés alkal
mával liszttel szakták behinteni. Eleinte csak különcz csevegéseik 
közrebocsátása által adtak magokról életjelt, késöbb azonban a Crus
ca-féle szótár szerkesztését tüzték ki feladatokul, melly munka a pe· 
dánsoknál félelem, a felületes ernbereknél guny, azoknál pedig, kik 
annak czélját és hasznát ismerték, csodálat tárgya lett. Első szótár 
volt E'Z 1 m6lly élö nyelven szerkesztetett, s noha az akademiai tagok 

1) Az "Accademia della Crusca" törtéi.Jclw"' olvasható lU! 1819-ben kijött 
"Atti dell' Aceademia Crusca" czimü mnnka I kötetének elején. 
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meg voltak győződve, hogy nemzeti nyelvvé cs11k az lehet, melly az 
irodalmi nyelv méltóságát·a küzdé fel magát, s hogy ezen előnynyel 
Olaszországban. csak a florenczi rlic:;ekedhetik, még sem elégedtek 
meg a toscánai tájnyelv :;zavainak egyllzerü elősorolásával, hanem 
példákat is hoztak fel mellettök. Ez még a tekintély kora volt ; a 
nyelvtudósok a latin szavak értéke és jelentménye felett szüntelen 
veszekedvén csak írott példák felhozásával hitték eldönthatni a vitás 
ügyet; a classicusok magyaráza.tát és fejtegetését számos munka1 

akadernia s ez utóbbiak kózött különösen a florenczi feladatául tüzte 
ki. Azé1·t a Crusca-féle szóttir szerkesztöi minden szót és ezek külön
fde jelentményeit szövegekkel igazol ták, hogy ekként azoknak tekin
télyt kölcsönözzenek ,; egyszersmind a szerzök gondolatait világo
sabbakká tegyék. 

De minthogy az irodalmi mih·ekben nem található fel az egész 
nyelv sőt ellenkezőleg annak csak egy kis része, a Crusca szótár 
szerkesztői olly magán iratokat vettek igénybe, mellyek a közéletben 
előforduló kiizönségesebb szavakkal hővelkedtek; illyenek valának 
pl. a kereskedők, gyógyszerészek könyvei és naplói s más effélék. 
Sőt mi több, némellyek külön munkákat it·tak egyedül azon czélból, 
hogy azokba ama szókat vegyék fel, mellyekrc példák hiányoztak, 
illyenek voltak a Fi e r a és T a n c i a Buonarroti-tól. N em lett 
volna-e czélszeriibb elkészíteni azon szavak né\·sorát, mellyek a köz
nép ajkain forogtak? Én azt tartom; és hiszem, hogy ezen üdvlis 
munkára vállalkozni fog valamellyik toscánai férfiu, ki nem terjedel
mes és igy csak kevesek által használt, de közkézen forgó és min
denki számára alkalmas szótárt szándékozik kiadni. A mi az érintett 
akademiai tagok által szerkesztett szótárt illeti, annak megvolt azon 
érdeme, hogy ama korban legalkalmasabb volt a remekirók müveinek 
fejtegetésére. A szerzök, mellyekböl a példák idéttettek, mindnyájan 
toscanaiak vnlának vagy legalább azon nyelven írtak, hamindjárt 
nem is ott szUiettek, mint pl. Ariosto és mások. 

Ezen okból azon nehéz vád emeltetett a :;zótá1·-szerkesztök 
ellen, mintha az irói képességet és kiváltságot egy bizonyos helyhez 
akarták volna kötni, noha e tekintetben számos dici:iéretes kivételek 
voltak felmutathatók. De mikor ha;;ználta a milanoi vagy nápolyi iró 
saját hazája tájnyel vét, ha jól akart ir ni? Talán egy franczia is irha t 
jól olaszul, s ebből azt akarnátok következtetni, hogy a szótár fran
czia szerzöktől is közöljön idézeteket.? És a lombardiai vagy ná
polyi, ki jól ir, honnét tanulta azt, ha nem azon szerzőktől, kik a toscá
nai nyelvet elsajátítani törekedtek? és ha valaki közölök azon nyel-
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ven irna, mellyet anyjától tanult, jónak neveznétek nnmkáját ~ Hall
;;asd meg ir1kább a legmüveletltmcbb toseanait, javítsd ki öt a he
lyesírás egyszerü szabályai szerint, s ké~z olasz fog előtted állani ; 
be~zéde talán hibás leszen nyelvtanilag s modora kissé ízetlen, de 
mindene~etre tiszta és sajátszerü. A vitat, mellyet azok örökitettek 
meg, kik helyi irigység által öt::ztönöztetve a toscanai nyelv kétség
bevonhatlan elsöségét tagadták, leginkább eldönti azon körülmény, 
hogy ök magok, mig azt ~;zavaikkal tagadtál{, tettleg utánozni igye
keztek. Ezek a nyelvet ugyszólván csak az udvarokra és elhalt szer
zökre akarták szoritani, holott az előnyelvnek a nép ajkain kell fo
rogni, a divatozó eszmék szerint alakulni s az ujabb gondolatok kife
jezésére eszközül szolgálni. Olly nyelvnek, mellyet a nép nem beszél, 
nincs jövöje. 

Az akademikusok gyakran hibáztak az irók magyarázatában, 
néha hibás szövegeket használtak, jóllehet ezek kijavítását tüzték ki 
egyik czéljokul; szótárukba még az általok igénybe vett iróktól hasz
nált szavakat sem vették fel egészen ; szokásban levőnek adták ki 
azt, ami már régen elavult, s általánosan használtnak azt, ami csak 
bizonyos helyen és időben dívott; söt még hibás kifejezéseket és meg
csonkitott szavakat is beiktattak abba azon czélból, hogy általok az 
irók gondolatait világosságba helyezzék. Különösen ingatagok valá
nak a nyelvtanban, melly még akkor bölcsőjében feküdt, s gyengék 
a kritikában, melly jóformán még meg scm született. Ekként szá· 
mos és az előszóban maguk által is bevallott hiba csuszott be mü
vökbe, mellyek egy részben a következő kiadásokban lassanként ki
javitattak, de mindazáltal elég maradt azokból annak számára, ki a 
hibákat megróni, vagy a hiányokat pótolni akarja. Rendkivül becses 
anyagot szolgáltatnak az utókornak ama szellemdus és csipös észre
vételek, mellyeket Alessandro Tassani ezen szótárra tett, alig hogy 
az megjelent, és pedig kissé élesebb roadorban mint azt egy akade
mikustól várni lehete. A Pistajából származott Benedetto Fioretti 
(ki három különbözö nyelvből uj nevet alkotván, magát Udeno Nisie
linek vagyis senkitől ha nem az Istentől való férfiunak nevezte) fe
lette elmés jegyzetekkel látta el e szótár egyik példányát, melly az 
akadernia által nagy áron megvétetvén a későbbi kiadásokban czél
szerüen felhasználtatott 1). E szótár mindvégig szép történelmi emlék 

1) A Crusca-nak egyik tagja bevallja, hogy ennek f8 hiul1.ja az vala, mi
ként inkl1.bb a régi mint az uj nyelvre szoritkozott. "A Crusca szótára. azon kü-



marad, és mi részünkről megvetvén az ellene szórt aljas megtámadá
sokat, csak akkor teszszük azt félre, ha jobbal fogunk elláttatni. 

De ehhez számos, az irodalom körén kivii.l esö feltételek kiván
tatnak meg. 

TIZEDIK FEJEZET. 

O l as z i r o d a l o m. 

A nyelv müvelésére minden szabályoknál és akademiáknál na
gyobb befolyással vannak az irodalmi munkák, és ezek olly bőség
ben jelentek meg most Olaszországban, miként nemcsak hogy nyel
vünknek a latin feletti diadalát biztositák, de egyszersmind azt esz
közlék, hogy irodalmunk hasonlóan az ókor remekmüveihez a külföl
diek példányképévé leve. A próza rendes irmodorrá lett s a jobb 
iróknál ment volt minden latinos negélyzéstöl. Bembo bibornok nagy
tudományu férfiu és jeles irodalmár egyike az elsöknek, kik az 
érmek fontosságát felismerték, testvére és Morosini asszony halálára 
i1·t verseiben nem volt szerenesés, az azok ban kifejtett érzelmek 
nem árulták el a szomoru alkalmat, mellyre irattak. Hazája legvi
szontagságteljesebb történelmében ( 1487 -1513) mint felületes elbe
szélő tünik föl ; az államügyekben járatlan lévéu elbeszélesd nem 
tudta az igazság által költetni szokott érdekességgel felruházui, s ha 
néha jól is fest, soha nem hat be a mélyebben rejtező okokba, s 
ekként egy hirlap sem lehet felületesebb munkájánál. Latin és olasz 
nyelven irta ezt, s mi azért ernlitjük öt inkább itt mint a történetirók 
között, mert föérdeme körvonalazott fényes irályában s az ujabb 
eszméknek régi szavakkal való kifejezésében áll. Ugyanez mondható 
As o l a n i czimü s a cyprusi királynő mezei lakáhan történt beszél· 
geteseket tárgyazó müvéröl is, mellynek zárszavában az ifjakat sze
re !emre buzditja. 

Kitünő keresettséggel irt Giovanni della Casa da Mugello 
(1503-61), illően a magasabb erkölcsi müveltség oktatój ához, 

!önös sajátsággal bir a franczia, spanyol é~ augol azótArakkal szemközt; hogy mig 
ezek biztos kalauzul szolgá.lnak az illető uyelvekben, a mienk tiz esetbtJn nyolcz

szor rendesen tévutra vezet bennüuket, és ez onnét vau, hogy nekünk még ninca 
elegendő báwradgunk, nem m<Út de azt tartani jónak, ami idönként a nép ajkain 
j0'1"goloml)(l, jö, mikb&l ez má• népeknél szoká•-" Magalotti 



2!:11 

G a l a t e o czimü munkája azonban mint erkölcstani mü nem ér
demel különös tekin tetet, inkább kellemes irályu mint helyes irányu, 
az udvariasságot összezavarjR az erkölcRiséggel 11 rninden fontosságot 
a külsö cselekvésekbe helyez, mellyek mit sem érnek, ha szivböl nem 
jőnek. Munkájának jelentékeny ré~zében azt tanítja, miként kellessék 
az eseményeket és ujdonságokat a társaságokban elbeszélni, ebben 
állván ama korban a müvelt társalgás fö mestersége. D e g l i U ff i z j 
czimü könyvében arról értekezik, miként lehet a nagyokat megnyerni 
s általok méltóságok- és kincsekhez jutni. Költeményei nem birnak 
kellő lágysággal s igy inkább a gondolRtok szépsége s a költői képek 
élénksége által tünnek ki. A pápa ö rá bizta Vergerius hitehagyott 
püspök pörét, ki a protestánsokhoz csapván át, clleufelét Della Casát 
dühös megtámadásokkal illette, mellyekre fájdalom elegendő alkal
mat s okot szolgáltattak némelly gyanus értelmü költeményei, mely
lyek öt akadályozták hogy "ziild kalapját vet·esse l cserélhesse fel." 

Beszédei az ékesszólás példány képeinek tartattak, de 111i egy
általában nem tudnők megmondani mi tekintetben. V élemény ei szü
net nélkül változtak j igy pl. egyik beszédében V. Károlyról nagy 
dicsérettel swl, más két beszédében pedig Olaszország s winden sza
badság ellenségeként mutatja be öt 1) j amabban egynek tartja aka-

1) "Nem tudnám megmoudani, fönséges berczeg, kik vagynak többen, azok
e, kik a császár hatalmát és kapzsiságát oem ismerik, vagy azok, kik ismervén ' 
nagynak és rémletesoel< tartván azt, elkábúloak vagy hasonlóan a sötét éjjel ál
mukból felriasztott gyermekekhez rendkivüli félelmökbeo hallgatnak, és segélyért 
nem kiáltanak, miotbu a cHászár azonnal, mibelyest megszólaloak vagy zajt ütnek, 
felfalná és eloyelné ílket 

"Mit jelentenek a esit.szárnak annyi virasztásai, költekezései, munkálódásai és 
fáradozásai? minö czélt, minö hatlnt tüzött ki azoknak? Mást-e mint Olaszországot és 
:Lz egé;z föld kerekség~t kormánypálczája alá hajtani, hatalmát és uralmát öreg!Ji
teoi s a föld határait a mu;taniakoál messzebbre terjeszteni, miként ezen szán
dékát zá;zlói jeligéi fennen hit·detik ? ... 

"Bizonyosak lehetünk benne, hogy a császárnak mindeo gondolata, cseltl
kedete, szava, lépése, i u tése nem másra czéloz, nincs más teeodöje és gondja, 

miot a szomszéd és tá.vole-sö államokat, területeket, váro;;okat el, vagy miot né
mellyek mondják, visszafoglalni és a birodaloml.,a olvasztani vagy avval ujra 
egyesiteni ; ezekben V:LD m:ndeo gyönyö.·ü;éJe és üröme. Ezek az ö vadászatai, 
madarai, tó.nczai, illatszerei, szerelmeskedései, kéjvágyai és gyöoyörei ..•. 

"l!'enséges herczeg, ime előszámlálom a császár kegyes és oagylelkü tet
teit, mellyekért azok, kip részén vagynak, öt az egekig emelik : megöli a még 
nem született söt nem is f ogaruzott királyokat; a szorongatott városoknak, kik 

magukat karjailla vetik és hozzá védelemért folyamodnak, kiszivja véröket, ki
pré~eli lelköket, és a valódi >:zal•ad~fLgot, m<'llynek ílt letéteményesévé és ör~·vé 

. . 



ratát az igazsággal t), ezekheu pedig kapzsiságát s más bit·tokai utáni 
csengését kirivó t;zinekkel ábrázolja, s miután itten Olaszország sza
badságáról szónokolt, másutt oda izgatott, hogy ~iena a Caraffa csa
lád uralma alá vettessék. 

E korszakban minden alkalmat felhasználtak a szónoklatra, de 
kinek sikerült a valódi ékesszólásra emelkedni'! C:;ak egy jó hitszó
nok sem került ki az irodalom ama fénykorából, Girolamo Savona
rola komolyan törekedett e ezé! felé, mindig csupa tüz s itt-ott gyak
ran a valódi ékesszólás hevével szónokolt, de az, mit e tekintetben 
müvészetnek szaktunk nevezni, nála is hiányzott, s egyházi beszéde 
sokszor politikaivá fajult át. A világi szónoklatokból ezrek maradtak 
fel, de ki alvasná azokat? valóban nagy elszántság kivántatnék ana, 
hogy az ember Leonardo Salviati beszédeit gondosan átolvassa, any
nyira hemzsegnek azok üres szavakt61, azonkivül hogy számtalan 
nagyobb és kisebb részekre lévén felosztva, már ez által is rendkivlll 
unalmasakká válnak. Az utat, mellyen Tullius haladt, Speron Speroni 
követt;. A szónoklat pálmaágát, mellyet Olaszországban eddig senki 
sem birt elnyerni, fényes de rendkivül hideg beszédeinél fogva Al
berto Lollio igényelte magának, de ez is gyakran csak a képzeletében 
létező dolgokról szónokolt s beszédeit iskolai szónuklati figurákkal s 

tevék, uekik ujból eladja, söt meghamisilva s hamis pe<oséttel ellátva adja visz· 
sz.a . ... 

"Emlékezik fönséged, milly álnokul viselte magát Róma irányában : a vá· 
rost fölperzselteté, az oltárokat, templomokat, a sz eu t ereklyéket és Krisztus 
helytartóját sllt az isteni felség szeut testét is elárulá s a barbárok vadságá· 
nak s az eretnekek rabló vágyáuak engedte át, jollehet a boldog emlékü Kele· 
mennel három izben szinleg békét kötött s öt nem is rc11des harczban, de véd
telen llllapotában megtámadva, gyll:ote le i mind a három békére vonatkozó hiteles 
okmányokat saját szemeimmel littam ... 

"És rokoni szeretete minö? Kezeit unokaöcscsei nagyatyjának vérében fti

röszteni, leányának megöletett apósAt a kutyáknak vetni, saját ártatla n nemzet· 
ségét államából elü.:ni, ezek az ö gyengéd és rokoni ölelgetéHei ... Oh szereu· 
csétlen, oh gyötrött, oh valóban mámoros és II.Imos Olaszország! 

"A császll.r meg akarja buktstni 11z anyaszentegyházat és töle elpártolni, s 
ebben rendkivül lt.llhatatos és makacs i ezenkivül miután a Piacenza ellen elkö
vetett árulá.s sem csillapiti meg haragját s vérszomját még ama szeren csétlen 
herezeg vére sem enyhittl, Ö szentsége élete után sovárog, továbbá a legkeresz
tényebb kirll.lyt is ki akarja üzni PiemontLól s Francziaországból, eliibb számki· 
vetni, azután megtil ni ; és ezen feltett szándékától semmi m 6 don és semmiféle kö· 
rülmény által nem hagyja magát eMrittetni" ... 

1
) "Hogy pedig e11en tett (t. i. Piacenza elfoglalása) igazságos, mindenki 

ellitt villl.gos lehet abból, hogy az Felséged müve s Fel~éged által hajtatott 
végre., .• ~ 



tropusokkal támogatá; ekként azok számos példákat szolgáltattak az 
ékesszólás tanférfiainak, de iszonyu unalmat az olvasóknak. 

Ohajtandó volna birnunk azon beszédeket, mellyekkel a flo
rencziek és velenczeiek hazájok ügyeiben felszólaltak, miután azok, 
mellyeket Bembo, Nardi, Varchi és különösen Guicciardini történelmi 
munkáikba beszönek, csak körvonalazott, s lelkeserlés nélküli szónok
lati gyakorlatok s jobbára a régi remekirók utánzásai. Bartolomeo 
Cavalcanti eredetibb s azért eröteljesb. Ha ezekhez hozzá veszszük 
Giovanni Busini-nak a VII. Kelemen által üldözött florenczi mene
kültek ügyében a ferrarai herczegbez, s Jacopo Nardinak Alessandro 
herezeg zsarnoksága ellen V. Károlyhoz intézett beszédét, s ha ugy 
tetszik Lorenzina védiratát, előttünk áll egész politikai 8ZÓnoklata 
azon kornak, melly utolsó részestilt azon szerencsében, hogy szaba
don szólhasson. 

Hogy ezen korszakban egyetlen egy hirneves szónok sem tünt 
fel, bizonyos tekintetben azon körülménynek tulajdonitható, hogy 
nem volt ollyan nemzeti prózánk mint költészetünk; olly prózánk, 
melly minden iránál egy lett volna alapjában s csak a tárgy, személy 
s tudományok különfélesége szerint változott volna ; olly prózánk, 
mellyet a tudósok jóváhagytak s a nép kedvelt volna. Tulajdonképen 
két nyelv között ingadoztunk, az egyik müvelt de holt voltsemellett 
gyakran balgaságokra használtatott, a másik élő ugyan de a közvé
lemény szerint nem volt egyébre alkalmas mint felületességekre, 
szindarabokra s beszélyekre, mellyek azonban mindenkoron gazdag 
kinestárát fogják képezni az ékes szólásmódoknak, az élénk fordula
toknak s a találó kifejezéseknek. 

Beszélyirók. 
A sajnálatra méltó meggyalázást, mellyet Boccaccio Dante és 

Petrarca nyelvén elkövetett, fájdalom, sokan utánozták, ugy hogy az 
olasz beszélyirók az ocsmányságok valódi tárházaivá levének. A 
luccai Giovanni Sercambi (- 1424) százötvenhat beszélye általában 
mind müveletlen, nagy része pedig telve fajtalanságokkaL Nicoló 
Franea Fi l e n a-ja egy idöben a D e c am e r o n fölé emeltetett, de 
azután csakhamar elfeledtetett. Giovan Sa badini, Bolognából, P o r r e t
t a n e czim alatt hetven beszély t irt. Giraldi Cintia E c a t o m i t i 
czim alatt közrebocsátott beszélyei, mellyekben a római sarcz elöl 
Marseiliebe menekült ifjakat elbeszélökként szerepelteti, bár szer
zöjöktöl erkölcs-nemesitésre szánvák, nem olvastattak, mindazáltal 
azon szerencsében részesültek, hogy Shakespeare néhány szinmüve 
tárgyát belölök vette. Sebastiano Erizzo G i o r n a t e czim alatt 



több hos~zadalrnas de egyszersmind az elöbbiekuél sokkal illedelme
sebb beszélyt bocsátott közre. Lasca ( -- 1583), florenczi gyógyszerész, 
számos tiszta olaszsággal irt vigjátékain kivül, mellyekben a bon.) o
lodásnál csak erkölcdi irányuk roszabb, a C e n P. czimü beszély
gyüjteményt irta, mellyben öt itju 8 ugyanannyi hölgy, kik a zápor 
elöl egy ut·oö házába menekültelc, a hosszu e~tél regények elbeszé
lésével igyekeznek megrövi diteni i kár hogy szerzöjök azon tragikai 
hatást, mellyet mtive költ, nevetségessé teszi. Agnolo Firenzuola 
( 1493 -1548), vallombrosai szerzetes s mint mondják feddhetetlen 
életü férfiu, sikamlós irataiban a női szépség szenvedélyes bálványo
zójaként tünik fel, me Ilynek egy külön értekezést szentel, telve sze
méremsét·tö részletességekkeL E gy társaságo t szerelemről beszéltet, 
s ocsmány beszélyeket adat elé épen •Jlly szép mint szende szivki
rálynöje előtt. Még az állatokat is ugy tünteti fel, mint amellyek kö
vetendő erkölcsi szabályokat és példákat szolgáltatnak az emberiség 
számára, és Apulejus tát·gyát sajátjává tévén más eszmemenettel 
As i n o d' o r o czimü munkát irt. Nyelve mindig virágos, kellemes 
s rendkivül világos, kar hogy balgaságokra és ocsmányságokra hasz
nálta fel azt. 

Matteo Bandello da Castelnuovo di Scrivia ( 1480- 1561 ), a 
dominikanusok generalisa Milanóban, Nápoly~ és Florenczben sze
•·elmes viszonyai és udvarouczi ügyessége által lett nevezetessé. Ké
sőbb L Fe1·encz által ageni püspökke neveztctvén, püspöki teendöi 
közepett inkább anecdották mint beszélyekből álló gyUjteményt bo
csátott közre, Boccacciót akarván azokban utánozni. Nem gondolt 
ki, mint mások, valameily alkalmat, hogy társaságot gyüjthessen 
össze beszélyei elmeséltetésére, de külön-külön adta ki azokat, eléje 
bocsátván mindegyiknek egy egy hizdgő ajánlatot. Egyedüli és nyo
morult eredetiség; egyébiránt elbeszélései felette hosszadalmasak, 
párbeszédei erőnélküliek, részletezései izetlenek, képzelgése sovány, 
jellemai silányak, szóval egész müve rui drámai becscsel sem bir. 
Ezenkivül nemcsak hogy mi kellemet sem bir kölcsönözni irályának 
de még nyelve is barbár 1) s annál kevésbbé élvezhető, minél több 

1) ·"A kritikusok azt mondjll.k, hogy nem lévén jó irll.lyom kll.r volt e fá
radsll.got vennem magamnak. Éu erre nekik a;<t felelem, hogy igazuk van, csak
ugyan nincs jó irályom, én azt magam is elismerem, és épen ezért nem akarok 
azerepelni mint pr6za-iró." Bandello. Még illetlenebb vallomll.s eme másik: "A 
kritikusok azt mondjll.k 1 hogy beszélyeim. uem illedelmesek . . . Én nom tagadom, 
hogy néHny ollyan vagyon közöttök, mellyek nemcsalt hogy nem illedelmesek 
söt minden habozás nélkül m~gvallv{w, azok a l~g·ilh•delmetlenebbek ... D~ nrm 
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classikns szólnmokkal czifrázza fel azt. Leg1;oszabb pedig benne az, 
hogy a legnagyobb illetlenségeket egész nyiltsággal s leplezetlenül 
bePzéli el, melly körülmény kedvező alkalmat szolgáltatott a proles
tánsoknak a katholikus egyház elleni kifakadásokra. Luigi Gonzaga 
őrgróf mindazonáltal rábízta unokahuga Lukrecziá nevelését, kibe a 
fópap belé szerelett természetesen csak plátói módon, s számos apró 
és P-gy tizenegy énekből álló nagyobb költeményben énekelte meg öt. 

Épen olly botrányt mint csodá latot gerjesztett n z akkori becs
telen iratok !!okasága. A farsangi énekek, mellyeket az álarczosok 
zengrdeztek, többé vagy kevesbbé szembetünő fajtalanságokkal va· 
Iának füszerezve ; a Della Casa versei méltó párjokat képezték 
ezeknek ; Francesco Maria Molza, ki költői tüz tekintetében kortár
sait felülmulta, épen olly féktelen volt az életben mint irataiban ; 
Tansillo V e n d em m i a t o r:e czimii munkája telve volt buja ké
pekkel ; későbben megbánva e tet tét L a c r im e d i sa n P i
e t r é-t irta; különben minden munkáiban hideg volt. 

Vlgj8fékh·ók. 
A vigjátékok épen olly undoritók valának. A jellemek és cse

lekvények a római szindarabokból vétrttek át, megtoldva a beszély
irók erkölcsrontó szövegeiveL Hogy pedig azok a korral öszhangzásba 
hozassanak, akkori, erkölcsiséget és vallást egyiránt bántalmazó jel
lemek csnsztattak beléjök. A fajtalamág ugyszólván kézzelfogatóvá 
tétetett a né zök eliítt, mi által hihetetlen módon feli n gereltetett a je
Ienlevök képzelödése. Majd mindegyik darabban a bujaság szerepelt; 
a kerítőnő, naplopó, kéjhölgy, tolvaj és poroszló nélkülözhetetlen sze
mélyek valának; egyikben a fösvény elrejtett kincseit féltvén vissza
tér utjából meggyőződést szerzendö, ha csakugyan bezárta-e ajtaját; 
a másikban egyik barát kedvese elcsábításával vádolta a másikat j a 
harmadikban a szerel ru esek ládák ba bep ak koltan akarnak kedvese
ikhez j u tn i, de e helyett a vámhivatain ál lefoglaltatnak; az öregek si
ratják az éveket, mellyekben vétkezniök I ehete j egyik-másik sülyedt 
nöröl kisül, hogy nagy család ivadéka sat. Eze n általános s épen azért 
érdektelen és valószinütlenjellemekhez más részletek társultak; majd 
a Spanyolországból kiüzött zsidók léptettek fel, kik az aranykészités 
mesterségének áruba bocsátásával föz1ék le a könnyenhivöket, majd 
szerzetesek, kik száz ~eu dó ért osztogatják a bünbocsánatot a rablók nak, 
kik nem tudják magokat elhatározni,pénzöket tartsák-e vagy lelkiismere
töket nyugtassák meg; majd ismét a szerzetesekkel meghatároztatják 

ismerem el, hogy ezért megrovást érdemlek, azohnt kell megróni, kik ezen hibákat 
elkövetik, s nem azokat, kik megi~ják." 
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a napokat, mellyeket a lelkeknek a tisztító helyen kell tölteniök s 
egyszersmind az összeget, mellyért onnét rokonaik által kiválthatók. 
Szóval, valamennyi darabnak a nevettetés volt fő czélja, azok komi
kurna azonhan egyedül a képzelödésre és érzékekre nem pedig az 
észre hatott, nem az élet hü ecsetelése vagy a jellemek és érzelmek 
ellentéte képezvén azt. Ugy látszik, a költők szándékosan mellőzték 
a tárgy igényelte helyzeteket s a mesét eléje tevék a cselekménynek; 
s igy száz lapot is olvashat az ember, anélkül hogy egyetlen egy je
lenetJ·e, helyzetre vagy jellemre találna, melly utánzásra mélt6 lenne, 
vagy e kor azokásairól némi fogalmat adna 1 s ha olvastatnak, ezt 
CRak azon körülménynek köszönhetik , hogy a közönséges életben 
használtatui szokott nyelv bennök mindig, de a többi classicusokban 
csak uagy ritkán található fel. 

Az Olaszországban s a külföldön megjelent vigjátékok között 
E>lsö volt Bibiana bíbornok C a l a n d r a-ja, melly V elenezében 1513-
ban 1). látott napvilágot Caro S t r a c c i u n i s Firenzoula T r i n u z i a 
és L u c i d i czimü vigjátékainak közös hiányaikat szerzőik müveltsége 
és hasonlithatlan könnyüségü irmodora feledteti el. Cecchi és Gelli 
természetességök és finom izlésök által tünnek ki. Lasca müveiben né
mileg azokásainkat vázolja. Ariosto, kinek számára Alfonzo herezeg 
szinházat építtetett, mellyben nemesek szerepeltek, eltért Plautus és Te
rentius irányától, kiket íróink idáig egész az unalomig utánoztak. A
retino épen olly hátra maradt ízlés tekintetében mint a mennyire ki
tünt szellemi fensőbbsége által. Machiavelli pedig Ma n d r a g o r á j a 
által megmutatta, hogy az, kinek bátorsága lett volna a régiek nyoma
it elhagyni, nemzeti szinészetet alakithatott volna. Ezután csakhamar a 
bohózatok kerültek felszínre, s a bohóczok europai hírre vergődtek, s 
Mátyás császár Cecehíni hohóczot nemességre emelte. 

Le\·eiPk. 
Általános divat volt e korban 1 hogy a nagyok magoknál titkári 

minöségben egy irót alkalmaztak, kinek azonkivül 1 hogy ura levele
zéseit vivé, kötelességéhen állott jelszavakat és emlékmondatokat ké
szíteni , festmény- s ünnepélytervet adni, s a családi ünnepélyessége
ket költeményekkel füszerezni. Giamhattista Sang~ és Sadoleto VII. 
Kelemen, Berni Bibiena bíbornok titkára volt; Tolomei-t Farnese, Fia
minió-t Ghiherti, Bonfadio-t elöbb Bari azután Ghinucci hihornok, Ber
nardo Tasso-t Sanseverin o herezeg alkalmazta illy minöségben. Ez az 
oka, hogy azon korhól számtalan levelezések maradtak fel, mellyek 

1). Nem l':i08·ban mint Tiraboschi irj ... 



287 

nagyobb része olly folyékonysággal és szahatossággal iratott, hogy az 
bármilly l'omolyabb munkának hecsületére vált volna. A Bembo és 
Paolo Manuzio le vel ci h lll azonban észre lehet venni, hogy nyilvános
sá~ra valának szánva ; Bernardo Tasso mint szónok szerepe l, de levelei 
telve vagynak üres sz ó halmazzal; Tolomei levelei mind,a del Casaéi pe
dig nagyobbrészt emelkedettek, méltóságteUesek s valódi müvészettel 
irvák. ,Jacopo Bonfaclio di Salo (-1550), B embo és Flaminio sőt a 
kicsapongó l<"ranco ugyszintén Carnesecchi és Valdes '!tedves embere, 
Genuában a bölcselet tanára volt, hol egyszersmind a köztársaság év
könyvének szerkesztésével is megbizato tt, mellyet valódi tiszta latin
sággal irt le, de némelly helyeken felette hosszadalmas s oda nem tar
tozó részletességekkel terheli azt tul. Ktilönben m,ind a két irodalom
ban egyformán jártas, jobb költő a latinban mint az olaszhan, jeles 
próza-iró s levelei különösen kitünök. Hirnevét alkalmasint nagyban 
nevelte a máglyán történt halála, mellyr~ természetellenes Rzerelmei 
miatt ítéltetett. 

Hannibal Caro (1507 -66) szegény szUlöktöl a Markákban szü
letett, mindazáltal toscanainak mondhatta volna öt az ember, annyira 
birta a nyelv legkülönösebb sajátságait 1). A Farnese- k szolgálatáha 
állott s ezek levelezéseit vitte, valódi példányképekké azonban a saját 
neve alatt megjelent levelei levének. Több izben panaszkodott, hogy 
ismeretlen emberek versekkel és dicséretekkel halmozák el, mely
lyekre azután válaszolnia kelle, s hogy a könyvárusok kinyomatták 
leveleit 2), ami arról tanuskodik, hogy e korban általában nagy fontos
ságot tulajdonitának az íróknak- Való b an egy csoport irodalmár mint 
pl. Porcacchi, Atanagi, DolcP-, Ruscelli a jelesebb irók minden cseké
lyebb munkáit összeszedegették, hogy azokkal nyerészkedhessenek. 
Ezen időben számtalan levelezések jelentek meg, melly halmazból a 
türelmes gyüjtőnek sikerülhetne néhány olly kötetet eléállitani, mely· 
lyek nagy fontosságuak lennének nemcsak az irodalom de azon kor 

1). Egy helyen igy ir: .Kötelességemnek tartom bevallani, hogy 11 mi ke
veset tudok az olaszb61, azt a Oorenczi nyelvb81 sajátitottam el." Lettere t. IH. c. 
218. de' Olassici. 

2) •• Nagyon kérem önt, Bernardo ur, hogy ezután önhöz, intézennö levele
imet szaggassa szét, mert nekem egyáltalában nincs idöm arra, hogy mínden le
veleimet magam írjarn, sem hogy azokat kíczifrázzan,, ezen ravasz könyvárusok 
pedig minden balgaságat sajt6 alá adnak. Tegye meg azt , ha akarja , hogy ön
nek mindig írják, kü!Cinhen ki kell jelentenem, hogy soha nem fogok írni önnek. 
Felhevülésemben mondom ezt, mert már több levelemet láttam közkézen forogni, 
mellyek miatt lelkemben szégyenlem magamat. • 
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politikai történetére nézve is. Elég legyen megemlítenünk a fejede!· 
meknek a fejedelmekhez intézett leveleit (L e t t e r e d i P r e n c i p i 
a P r e n c i p i), mellyeket Girolamo Ruseell i szedett össze, felette be
cses gyüjtemény ez, amint arró~ gyakori idézeteink után az olvasó is 
meggyőződhetett. A miivészek leveleinek szintén megvagyon saját 
érdemök, amennyiben minket velök megismertetnek, nemcsak a vász. 
non de egyszersmind a papiron is kitárván elöttünk lelköket. 

Visszatérvén Caro-ra megemlítjük, hogy ez egész életén át dol· 
gozott munkáin, anélkül, hogy azokat valaha kiadta volna. Végső éve· 
iben egy nagyobb költeményt aka1·t létrehozni, s hogy ehhez kellő 

gyakorlottságot szerezzen magának, Virgil A e n e i s éből kezdett 
egyet mást forditani; késöbb azonhun öregnek érezvén magát egy 
hősköltemény írására, be\·égzé elkezdett fordítását. A munka rimet· 
len versekben van irva, s ötezer ötszáz verssei tb bb vagyon benne 
mint az eredetiben ; ugyanazért a régi rövid szólásmódok nem talál
hatók fel benne, néha pedig vagy tévedés vagy hanyagságból nem 
egészen h ti az eredetihez, mindazáltal vis szaadja az eredeti szépséget, 
és valódi költői mií marad, s annyi kisérlet és birálat után is el lehet 
róla mondani, hogy ez a legszebb köntös, mellybe valaha az utólér
hetlen Virgil ama miíve öltöztetett. Első volt, ki megmutatá, milly 
hatást fejthetnek ki a rimetlen versel{, rendkivüli harmonikus kellem
mel, uj kifejezésekkel és fordulatokkal gazdagitván azokat. D a p h· 
n is é s C h l o e szarelmeit Longus bölcsész után valódi görög szép· 
séggel fordítá át anyanyelvére, a sz. Atyáknak tőle megjelent fordí· 
tásai pedig erőteljes és magas röptü irályáról tanuskodnak. 

Urai parancsára V e n i t e a ll' om b r a d e' g r a n g i g l i d' 
o r o czim alatt egy költeményt irt a franczia királyi család tisztele
tére, elszakadván Petrarca utánzóinak egyhangu seregétöl. E ház 
hivei és számos barátai tulzó dicséretekkel halmozák el őt ezért, dc 
egészen más vélernér.yben volt e tekintetben a madenai születésii s 
rendkivül elmés és érdes Lodovico Castelvetro, ki időről időre több 
birálatot irt ama mü felett, mellyek, noha gyakran felette élesek va
lának, olly helyes i~lést árulának el, hogy ama korban, melly a szépet 
inkább képes volt érezni mint kifejezni, alig lehetett illyeamire számí
tani. Caro türelmetlen természete nem tudta ezt megemés:t::teni s majd 
ő maga saját vagy mások neve alatt, majd pedig barátai számos véd
iratokat és feleleteket írtak e birálatokra. Castelvetro ujból válaszolt, 
s ekként éles tollharcz fejlödi:itt ki a két ellenfél között, mellyben 
mindaketten tulmenvén a mérséklet kellő határain nyilvánosságra ho
zák az eliibb magánjellemü vitát. Castelvetrónak az a hibája, hogy 
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li volt a kihívó 1) s hozzá még t.ulzúan élczes, ez által akarván a ho
mályból, mellyben eddig élt, nevezetességre vergődni. Bírálatát a 
támadó szokásos hevével s készültségével irta, de Caro meg barátai, 
különösen Molza és Varchi által támogattatott, kik őt véleményeikkel 
s gyakran feleleteinek kijavításával s mérséklésével segitették, de 
ekként sem valának képesek a legaljasabb piszkolódások fulánkjait 
elvenni. Urhölgyek, nemesek, bibornokol<, silt maga a ferrarai het·
czeg is fellépett közvetit/.1 gyanánt, de hasztalan. Castelvetro barátai 
a fejedelmek és hi bornokok előtt fekete sz i n ben festették le Caro t; 
az ö hivei pedig: midön egyik bará~ja meggyilkoltatott, Ca~tclvctrót 

gyanusitották avval, ennek barátjai ismét arról vádolták Carot, hogy 
bérgyilkosokat fogadott Castelvetro ellen. Annyi bizonyo!:! , hogy 
Caro egy alkalommal ezt irta: "Utoljára is kénytelen leszek öt láb alól 
eltenni, bármi következzék is abból ; " és volt11k, kik azt álliták, hogy 
az inquisitiónak is feljelentette öt, avval támogatván 1íllitúsukat, hogy 
Caro egy helyen Castelvetrót "álbiilcsésznek, istentrdcnnek, nz lsten 
ellenségének s ollyannak nevezte, ld a Ai ron tu li életben nem hiszen, u 

másutt pedig ugyancsak öt "az inquiAitoroknak, a poroszlókapitány
nak sa leggonoszabb ördögnek aj:ínlotta." Tény az, hogy Castel
vetro jónak látta Graubiindenbe menekiilni, hol Chiavennóban ~lhalt 
(1531). 

Különben élczes és értelmes itész volt, s aki nem ijed vissza 
hosszadalmas irmodorától, P o e t i c a d' A r is t o t e l e czimii munká
jában sok tudományosságot s jeles észrevételeket találs egyszerRmind 
tapasztalni fogja, hogy ott is egész őszinteséggel fedezte fel a hiányo
kat azon helyeken is, mellyeket más bírálók dicsérctekkel halmoz
tak. Virgilt gyakran megrója; Dantenek szemére veti, hogy munkái
ban olly tudományos kifejezések fordulnak elö, mellyek ~l közönséges 
emberek előtt érthetetlenek, noha "a költemények ffileg ezek ~;zámára 
iratnak. u Ariostot pedig egyenesen plagiumról s történeti hiitlenség
röl vádolja, azt is felhozván ellene, hogy még a királyok neveit is ön
kényileg megváltoztatja, s kereken kimondja, hogy Franczia- és Spa
nyolországban is találtatnak olly jeles irók mint Olaszországban. 

El lehet gondolni, milly botrllnyt okozott ez a pednnsok között, 

l) Nem igen szolo\s CHstclvetr<Ínalt igazat aclni, mindazáltal én nzt tartom, 
hogy az érintett költeménynek, melly kiilönben az olasz költészet egyik legszebb 
darabj!mak tartatik, azonkivül hogy bizeigései A.ltal émelygést okoz, sok mas hi
bája van. A liliom árnyékában áll6 Muzsa pl. rosz k ep, továbbá Fmncziaorszá
got egy, két tenge1· és két hegy között dlló kagylóhoz hasonlitani helytelenség. I~eg-
inkábh pedig aff~ctált hangin t~'zrn -re:\m roRz benyomáRt. 

xv. l!l 
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kik a külföldi irodalmat egyáltalában nem ismerték, s hogyan duzzo
gott erre Varchi, ki most mó.r azt vitatá, hogy Dante Horner felett áll. 
A vita evvel még nem ért véget, mert Bulgarini perlekedési viszke
tegből hibákat igyekezett felfedezni Dante D i v i n a C o m m e d i a 
jában, Mazzoni pedig ennek védelmére kelt fel. Petrarca commenta
torainak serege szintén elkezdett vitatkozni Laura megéneklőjének 
szavai felett, minden versét, n1inden érzelmét banezkés alá vették, s 
azon kérdést tették, vajjon vah)di s nem költött személy volt-e ked
vese, s ha igen, kit ábrázolt? és mennyire megbotránykoztak, midön 
Cresci öt férjezett nőnek állítá. Ekként vitából vita származott, mi
alatt V. Károly Olaszo1·szágot szabadságától megfosztotta, Luther pe
dig Rómát megingatni törekedett. 

A muzsák ezen bálványoz{Lsáuak közepette a ferranLi Giglio 
Gregorio Giraldi (1479-1552) iité fel fejét s nemcsak hiuságnak de 
egyszersmind veszedelmesnek állitá a tudományosságot; a gyógytant 
bizonytalannak, a jogtant viszályhintönek, az ékesszólást és vitálytant 
hazugnak,sa költél.'zetet a biín magasztalójának neveztes lümondá,hogy 
a tudósok a társadalmak és családok kormányz:\ :;ára képtelenek. Róma 
- ngymond - hatalmas volt, rnig megtartá egyszerüségét, s hanyat
lásnak indult, mihelyest a müveltség üté fel benne tanyáját. Egyéb
iránt eme különcz állítások a genfi bölcselőnél a giíg, Gregorionál pc
dig a köszvény sz!ileményei valának, ki végtil maga is bevallá, hogy 
csupa feltünési viszketegből állitotta a fentebbieket. Alkalmasint eme 
tette feletti töredelmességében il'la meg az istenek , késöbb pedig a 
mult s kora költőinek történetét. 

A páduai Girolamo Muzio (1496-1575), kimint diplomata, ka
tona, irodalmár, theologus, prózaíró s költő általános tudományosságá
gáról s vitatkozási készeégériíl volt ismeretes, maga elészámlálja azon 
számos munkákat, mellyek "egy olly egyénnek tollából kerülhettek 
ki, ki huszonegy éves ko1·ától kezdve egészen hetvennégy éves koráig 
folytonosan azoigálatban volt, valamennyi keresztény udvarnál mükö
dött, örökösen fegyveres sereg közepett élt sidejének nagyobb részét 
lóháton töltötte, s kinek véres verejtékével kelle kenyerét keresnie." 
A r t e p o e t i c a czimii munkájában, melly őszinte nézeteiről neve
zetes, Dantet verseinek durvasága, Petrarcát pedig azok lágysága 
miatt rója meg; Boccaccionak ismét azt veti szemére, hogy költemé
nyeiben prózai ró, prózájában pedig költő vala; Ariosto vigjátékait job
baknak tartja, mint O r l a n d o fu r i os o-ját s igazságszeretetéért va
lóban dicséretet érdemelne, ha nem tudnők róla, hogy ez azon vitat
kozási viszketegböJ származott, melly természetében fekiidt, s öt ha-
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Jáláig soha el nem hagyta. Amaseo ellen, ki az olasz nyelvet a köz
népnek valónak vitatta, küzdtérre szállt, de egyszersmind azt köve
telte, hogy az olasz nyelv ne egy tartomány- vagy várostól kölcsönöz
tessék, de egész Olaszországból, hasonlóan - ugymond - "a külön
féle füvekböJ és virágokból álló salátához. 11 

A történészekröl, kik bizonyára e kor legjelesebb írói valának, 
másutt fogunk szólani, itt csak azt jegyezvén meg rólok, hogy az ál
talánoss:igban divatozó ho!!szadalmasságot, s hasztalan részleteskedést 
ök sem birták kikerülni. Egyedül a florenczi Bernardo Davanzati 
(1529-1606) volt képes a régibb történészek legrövidebbikét még 
nagyobb rövidséggel olaezra fordítani, meg akarván ez által mutatni, 
hogy az olasz nyelv rövidség tekintetében a latinnal bátran versenyez
het. Sc ism a d' I n g h i l t e r r a czimü munkáját, me ll y Sandere 
Miklós müvének fordítása, vagy inkább csak kivonata, meglehetösen 
unalmassá tette az által, hogy a politikai részt abból egészen ki hagyta, 
végén azonhan VIII. Henriket helyesen ítéli meg. 

Köll6k. 
Az olasz költészet Lorenzo de' Medicivel kezdett emelkedni, ki 

azt atyjánál eszétyesebben pártfogolá, söt saját példájával is támogatá. 
Nem annyira szerelemből mint Petrarcát utánozni akarva Donati Luc
rezia·hoz piatói ömlengéseket irt; pásztorkölteményei és gunyver
sei meglehetösen sikerültek , ugyszintén farsangi énekei is , mellyeket 
különféle ünnepélyekre irt, s mellyek az ö költségén s igazgatása mol
lett éléokiték a farsangi mulatságokat. Am b r a czimü költeményében 
egyik mezei laká t éneklé meg, N e n c i a d a B a r b e r i n o-jában pedi~ 
a népies beszédmódot utánozva utólérhetlen élénkséggel és természetes
séggel kaczérkodik egy parasztnövel; A l t e r c a z i o n e czimü versezete 
a piatói bölcselet nézeteit fejetegeti, B e o n i czim alatt pedig a részeg
séget gunyolja ki. Anyja által lelkesítve szent énekeket is irt, mellyek 
ugy énekeltettek mint Savonarolaéí. 

Nagyobb érdemet sze1·zett magának a bölcsészet terén Angelo 
Poliziano (1454·-94), ki bölcseleti és nyelvészeti tanulmányainak 
közepette stanzá-kat készitett Giuliano de' Medici lovagjátéka alkal
mára. 1483-ban Francesco Gonzaga bíbornok sürgetéseire két nap 
alatt O r fe u s t, a legrégibb me! od rámát irta, melly Mantuában elé 
is adatott, de alkalmasint csak a kardalok énekeltettek, többi része 
pedig szavaltatott A cselekmény benne gyenge, az egész jóformán 
párbeszédből áll, írója a leginkább ismert és csodált szerzönek, Vir
gilnek pásztorjátékait vévén példányképül. 

A verselés most általános divattá lön, s nem volt idöszak, melly
l9* 



ben annyi vers it•atott volna. Bemhó-t utánozva, ki maga is Petrarcát 
utánozta, számtala o saoettirók keletk eztek1 de mindannyian egyenl/i 
iránynyal és sajátsággal, ugy hogy ha az ember egyet olvasott köző
lök, már mindegyiket ismerte, de munnyi ment át a nemzet vérébe? 
Mindazáltal ezen ut{mzók is utánozt~ttak, jelesen a spanyolok és Mil
ton által. Voltak, kik öket. gyalázták és gúnyolták,· mint pl. Muzio és 
Lasca j a velenezei Antonio Broccardo szünet nélkül üldözte Bem
bo-t j Nicola Franco Petrarcának rótta fel követői hibáit j Ortensio 
Landi azt mondá müveikről, hogy azokban a tiszta levelek érnek leg· 
többet. S valóban nagy részben igazuk volt, s én szintén azon vé· 
leményben vagyok, hogy ha eme köiWk lyrai munkálatai megéget· 
tetnének1 az irodalom ruit sem vesr.tene, az olasz hirnév ellenben csak 
nyerne általa. 

A jobbak közöl azonban meg kell említenlink nehányat. Fran
cesco Maria Molza, Modem\ból, szárnos szerelmeit éneklé meg, mely· 
lyek gyakran nem kevés szomoruságot okoztak neki, sőt utó~jára 

halálát is ezeknek kiiszönhcté, b~ja-senyvben halván el. Különben 
a tudósok eliítt, kik barátságát keresve kerrsték nagy becsülésben 
állott j munkái általában jóknak rnondhatók, kitünő azonban egyik
ben S(·m volt, s a müvé6zet netovábbját az utánzásban helyezé. Del 
Casa erőt tudott kölcsUnözni a soncttcknek, mellyek Bembonál avval 
épen nem birtiLk, Bernardino Rota nejét éneklé meg, mielött elvette 
volna, sőt halála után is. Francesco Bcccuti, ki Coppetta mellékné
ven volt ismeretes, szerencsésen kikerülte a többiek közös hibáját, a 

darabosságot. Angelo di Costanzo rendesen csak szerelemről irt, ha 
kevesebbet szól róla, bizonyára nagyobb költö leheteDtlett; a tárgy 
gyakran porba rántja a lángelmét, ez pedig ritkán képes a magában 
aljas tát·gyat megnemesíteni. Baldi Róma romjai felett irt több so
nettet, a luccai Giovanni Guidiccioni pedig néhány haz::dh.> érzelmü 
költeményt bocsátott közre. Ezen kor legjobb s utoh6 termékeinek 
egyike Celio Magno-nak az istenségről irt odái. 

A szet·elmesek eme jaj veszékelései kUzepctt, kik e romlott szá
zadban folytonosan csak aszépek kegyetlenségéről panaszkodtak, ki 
várhatott volna különös erélyt? A müvészi irályt csodálandóvá tet· 
ték a leküzdött nehézségek vagy a magukban képtelen gondolatok 
összhangzatos kifejezései. Egyébiránt a kor jellemző hiusitga köze. 
patt is helyes izlés és gondolkozási modor uralkodott. Mindazáltal 
sok költő a görög költészet hanyatlása korában dívott tanulságos és 
pásztori költemények irá~ál'a adta magát j igy p1. Luigi Alaroanni és 
Giovanni Rucellaj a földmiivelést és rnéhtenyésztést éneklék meg, 



::; nolta az elsö étuelygií egyhangusága, az utóbbi pedig pt·ózai bá
gyadságáról volt nevezetes, mégis a rimetlen verselés példányképe-

• iként mutattattak fel, annyira felületes volt e század. A friauli Era
smo di Valvasone előbb a Vadászatrcíl, késöbb pedig Angele
i d e cziw alatt az angyalok bukáHárói irt CFY költői müvet, mellyböl 
Milton több gondolatot kölcsönzött, innét vevé uevezetesen azon sze
rencsétlen eszmét is, hogy az ördögök az Isten elleni harczukban 
ágyút használtak. Az urbinoí Bernardino Baldi, ki kü11inben a nyel
vészetet és mathematikát tanulmányozta 1) s miut Guastalla apátja 
ennek történeimét is megírta, számos költeményt forditott görögből, 
késöbb időtöltés gyanánt a halász életből több, a h a j ó z ás r ó l egy 
költeményt irt, melly utóbbi felette hosszadalmas s emellett prózai. 

A nápolyi Sannazaro (1458- 1530) a portugaliak modorában 
versekkel vegyitett költői prózában pásztori regényt irt, mellyben 
gyakran latinos és érthetetlen kifejezéseket haszdl. 'l'heocritust 
tanulmányozván, ki viszont a természetet ucm tanulmányozta, egé
szen a képzelet világába hagyja magát ragadtatni, miivelt elméji.i s 
finom érzésü pásztorokt-61 be~:~zél, külöuben egy pár jó kép s néh{t~~y 
valódi érzelem élénkké te:;úk munkáját. 

O rfc us után számos pásztori drámák keletkeztek, mellyck 
utánzásoknak tartatván a puristák által kárhoztattale Illyen volt 
Agostino Be cea ri S a r if i z i o-ja, me ily Fenarában 1554-ik évben 
adatott elé, s Agostino Argenti Sfor t u n a t o-ja, m~llyhez a zenét 
Alfon-so Viola készité, s melly szép jelenetei miatt nagy figyelemben 
részesült. Elöadatásán Torquato Tasso is jelen volt, ki lelkesítve 
a tapsvihar által, me Ilyben a közönség a szerzöt részesité, Am i n t á-t 
írta, melly 1573-ban elé is adatott, s az eddigi müveket mind felül
multa. Költői virágokban rendkivül gazdag, nyelve tiszta és kere
sett, kár, hogy a jellemek idomításában szerzö nem olly szerencsés. 

Turinban 1585-ben a ferrarai Giambattista Guarini (1537-
1612) P as t o r fi d ó ja került szinre. Szerzöje előtt a drámaíró 
fö mestersége, a közönség kiváncsiságának ébren tartása, ugy látszik, 
egészen ismeretlen; a hatezer ver:sben a cselekmény egészen elmo· 

1) A Delle nwcchine aemooenli muukájában emlitést te~zpu bizonyos Barto
lomeo Campi pesaroi születé~ü egyéuriíl, "ki elég merész volt IU'riL vallalkozni, 
hogy egy rendkivüli sulyu velenezei hajót a vizböJ kiemelend, s noha ez neki 
nem sikerült, mégis öt tartja azon gép elmés feltalé.l6jánsk , melly nsgyobb ter
hek felemelésére has:t.nl\ltatik." Ekként ola~z találmány az, mivel nr. angolok ma 
annyira kérkeon~k. 
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sódik, lassu párbeszédek, haszontalan észrevételek s közhelyek kés
leltetik benne annak fejlődését1 sőt a jeleneteket sem képes egymás
sal összekötni j s noha a melegség, ugyszintén a mese egyöntetüsége, · 
az irmodor szépsége a a szerelemnek könyüket fakasztó lefestése be
cscssé teszik is e müvet, mindazáltal Amintával nem hasonlitható 
össze, mert azonkivül hogy ennek minden hibáival bir s a közönséges 
pásztorokat udvaronczi müveltséggel ruházza fel, nagyon meglátszik 
rajta, miként szerzője Torquató-t utánozta, ki helyesen jegyzé meg 
róla, hogy new lett volna képes ezen pontra jutni, ha öt nem látja. 

E korban, hol az irás és verselés általános szükséggé vált, egy 
sereg költő adta magát a költészet e nemére, ugy hogy a tizenhato
dik század végén a pásztori drámák száma kétszázra rugott j s noha 
ezeknek a termé~zet minden szépségeivel biró vidék szemeik előtt 

állott, s a pásztori életet, melly az Alpeseken, Sicilia pusztaságain, s 
Rómának festői romokkal éltitett síkságain változatosságban annyira 
gazdag, tüzetesen kikémlelhették, mégis Ptolomaeus és Augustus ud· 
varába kelle menniök, s Theocritus és Maro pásztorkürtjébe fúniok. 

Satyrikusok. 
Néhány költő megvetéssei tekintvén e kor fényes nyomorára, 

gunyversek irására szánták magukat, mellyek már a B e o n i-féle 
(bordalok) s farsangi dalokkal divatba kezdtek jőni. Ariosto guny· 
versei, helyesebben mondva levelei, nem egyebek, mint egy élénk és 
élvhajhászó embet· pajkos élczeskedései, ki gyakran türelmetlen de 
soha nem haragos, elmés söt néha éles, de nem darabos, ki Horácz 
modorában windig magából indul ki s jóravaló epicureusnak festi le 
magát. Alaroanni ellenben alkalmat>int azért, hogy száműzött vala, 
indulatos és ke~;erü volt s mint illyen epébe mártott tollal vette 
szemle alá Europa kormányait. Bentivaglio helyesebb irányt köve
tett, a tréfa és komolyság közötti közép utat választván ; Lasca az 
ostobaságot dicsöité, kiemelvén, milly unalmas dolog legyen a gon
dolkozás. 

Kedvencz tárgyok volt a satynkusoknak az egyházi személyek 
s főpapok fényes életmódja s a szarzetesek elpuhultsága. Giovanni 
Mauro az édes semmit-nem-tcvést éneklé meg, melly által ölhe tett 
kezekkel is meg lehet nyerni a mennyországot, s megírta a hazugság 
történetét, melly Görögországban született, innét Siciliába azután 
Nápolyba s végre Rómába költözött, hol még windig trónján ül s leg
könnyebb ut a magas polczokra. Francesco Molza az egyházból ki
közösitettet magasztalja, nem lévén ez többé részes Róma fondorko
dásaiban. 
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Ezek csak tréfás roadorban írtak, de Gabriele Simeone és Pi
etro Nclli komolyabb s élcsebb hangot ''ettek fel. Antonio Vinci
guerra, különben középszerü költő, a hét fő bünöket mint Olaszor
szág hanyatlásának indokait, s Hómát mint az egyház sülyedésének 
okozóját ostorozta. Csodálatos, hogy épen a két ellenkező dolog, a 
pásztori költemények és gunyversek olly nagy hévvel ápoltattak; az 
első mindazáltal mindinkább hanyatlott, mig az utóbbinak a gyülölet 
továbbra is fentartá életét. 

Azonban e század hajlandóbb volt a nevetésre, mint a gunyo
lásra s igy egy csoport költő a bohózati költészet1·e adta magát. A 
lamporecchiói Francesco Berni, kitől a költemény e neme nem tudni 
mi okból nevét vette, előbb Bibiens bibornoknak- "ki sem jó sem 
rosz nem volt iránta" szolgálatában állott, késöbb Ghiberti datarius
hoz szegődött, ki "vele nyugtatványokat iratott s egy apátságot ke
zeltetett," mig nem egy kanonoki állomásra Florenczbe huzódott. Ez 
magát egy jó kedvü fiatalnak festi, ki legfőbb gyönyörét a semmit
nem-tevésben helyezé, s ki egyébiránt mindig szerelmcs s meglebe
tősen kicsapongó volt. Különben az ruandatik róla, hogy Alessandro 
Medici felhivására nem akarván mcgruérgezni Ippolito bibornokot, e 
vonakodása életébe került. 

A restség, ruellyet annyira szeretett, meglátszik müveiben is, 
hol természetességével jó adag féktelenség, neveletlenség 's rgy ke· 
vés bátorság is párosul; aki azonban azért akarja olvasni azokat, 
hogy rajtok nevethessen, tapasztalni fogja, miként nála épen nem 
talál több elmésségre roint más kortársaina!, miután élczei nem any
nyira elmés ötleteiben mint inkább kifejezéseiben •·ejlenek. Ugyan
csak restsége miatt, a helyett hogy uj költöi müvet alkotna, Bojardo 
O r l a n d o i n n am o r a t o-ját alakitá át s anélkül hogy ebben valami 
ujat teremtett volna, sikerült neki a munka eredeti szerzöjét elho
mályositania. 

A humorietikus bohózatok rendesen fejezelekre valának fel
osztva, s a nevetés e századában százakat lehetne megnevezni, kik a 
költészet ezen ágával foglnlkoztak, elég legyen azonban megemliteni 
a perugiai Cesare Caporali-t, ki Maecenas életét irta meg versekben, 
melly később Passeroninak mintaképül szolgalt. 

S mintha a honi nyelv nem lett volna elegendő a bohózatra, 
ennek számára a viceuzai Camillo Scrofa és a mantuai Teafila Fo
lengo egy zagyvalék nyelvet találtak fel. Az utóbbi Merlin Coccajo 
(1491-1544) név alatt eme, latin és olasz szavakból álló nyelven 
nerneRalt epigrnmmákat s páRztori Yersezeteket dc nagyobb költcmé-



nyeket is irt, mellyek kifogyhatatlanok ugyan a bohóságokban de 
különben csak összhangzatosságuk miatt érdemelnek említést. Rabe
lais gyakran idézi s még gyakrabban lemásolja azokat, de mindig 
jó vagy rosz ezéizatot tulajdonit neltik, amit, Folengo maga soha 
nem tett. 

ll6!!iköltemények. 
Mások ezalatt a költészetet egészen a hö~költeményekig vivélt, 

de azon hőskölteményekre nézve, meilyek egy személyben vagy egy 
vállalatban egy nép, egy kor vagy müveltség képét rajzolják elénk, 
az idö már nagyon eléhaladt, s azon magas eszme, mellynek Dante 
életet adott, utána egy költőnek sem fordult meg tübbé agyában. S 
nem is vágyódtak most mát· Virgil szeplötlen szépsége után annyira, 
hogy olly költeményeket igyekeztek volna létrehozni, mellyeknek 
becse az alak S7.épségében és a tökéletes szabályosságban állott 
volna. De a honszeretet nemes, a vallás szigoru s a benső élet mély 
érzelmeinek megéneklése hogyan lett volna összeegyeztetheti) a kor 
uralkodó könnyelmüségével. Azértamieink a hős költészet két eleme, 
a hagyomány és képzeli.idés közől elveték az elsőt s allegoriákkal 
pótolák azt, mint pl. Bojardo. Ariosto azonban elég okos volt ezen 
kisegitöröl lemondani, nehány episodot, különösen Ruggero-nak Al
cinávali kalandjait kivévén. 

A lovag-költészet Olaszországban nem volt otthonos, s az ugy
nevezett lovag-korban egy eredeti költeményt sem birt felnmtatni 
e nemben, ez külföldröl Olaszországba csak akkor kezdett át~:~zivá
rogni, midön a kisebb udvarok politikája egészen távol a lovagiasság 
szellemétől kizárólag a positív felé irányult. Az efléle költemények 
mcséje a lovag-regényekből vétetett, s e század másik mételye, az 
aljas bizeigés szerepelt főleg bennök, annyira, hogy a fejedelmek 
családfája rendesen Trója hőseiig vagy legalább Nagy-Károly leven
téiig vikttck fel. De mindczcn költők közöl csak egy sem ismerte 
a lovagi életet, mindössze csak külsöségekcn rágódtak s a történe
lemböJ vagy mondákból néhány nevet átvévén, azoknak rendkivüli 
hőstetteket s természetfeletti erőt tulajdönitának. Ehhez járult, hogy 
azok, kik legelsők foglalkoztak a költészet e nemével, magok is ki
nevették találmányaikat, az utánok következő jobbak ugyanazt tet
ték, azok pedig, kik egész komolysággal kezelték tárgyaikat, hide
gek és élvezhetienek maradtak. 

Sem a női erények, sem a vitézség iránt nem lelkesülve Luigi 
Pulci (1432-1487)) M o r g a n t e czimü roüvében a nyers erejü, 
óriás alkatu és oroszlán-szivü hiísök vállalatait vagy jobban mondva 



kalandjait énekelte meg, de sem érdeket költeni, sem munkájának 
hitelt szerezni nem tudott. Ezen énekek a Mediciek udvarában dí
vott felolvasásokra valának szánva, s igy azt kellene hinnünk, hogy 
mind meaéje mind az abban használt kifejezések válogatottak valá
nak; evvel ellenkezőleg azonban csak az élet és tréfára fordítá fő 
figyeimét s a müvészetet és érzelmet ezeknek áldozatul hozta. Alig 
lehet meghatározni, komolyan beszél e vagy csak h·éfál, s egyáltalá
ban nem tudja az ember, mit akar összefüggés nélküli beszédeivel 
s öt·jöngö képzeletéve!, mellyben mind magát a höstettet, mind a mo
dort, mellyben azt eléadja, nevetségessé teszi, s minden elöké~:~zités 
nélkül a legmagasabb eszmékről a legaljasabbakra ugrik át, összeti
porva ízlést és hitet, a végnélküli párbeszédeiben izetlen balgaságokat 
hord össze a legkényesebb s megfejthetlenebb hittani és bölcseleti 
kérdések felett, a jobb érzésiiek méltó boszankodására a legszentebb 
dolgokat is nevetség tárgyává tévén ki. Az egész munka egyedüli 
érdeme nyelve összhangzatosságában áll, mellyet szerzője bölcsőjé
ben sajátitott s tanulmányai által még nem rontott el. 

Ez utóbbi tekintetben hátrább állott Matteo Bojardo (1434-94) 
scandianói gróf 1), ki az O r l a n d o i n n am o r a t o-t írta, ruelly 
hatvankilencz énekből áll, eredetileg pedig Ezerzője által százra volt 
tervezve. Rendkivüli hatást idézett ez elő annak idejében, s maga 
azon körülmény, hogy Bemi átdolgozása az eredetit elfeledtette, épen 
nem mutat arra, hogy szépség és erő hiányzott volna benne. Ren
dezettebb és képzeletdusabb mint Ariosto, ki a legszebb meséket át
veszi tőle, mesteri ruüveket alkotván belölök s az irály ama kellemé
vel ruházván fel azolmt, melly egyedül képes a képzelet alkotta mü
veknek a halhatatlanságot biztositani. Birtokai és jobbágyai neveit 
költeménye szinhelyeire és hőseire alkalmazta s ekként a Rodomon
tok és Mandricardok elválhatlanul összefortak ama nagy eruberekltel, 
kik valóban ezenvedtek vagy mások szenvedéseinek okozói valának. 

Ariosto. 
Lodovico Ariosto (1474-1533) Modenában Reggióban szüle

tett. Majd apró hivatalokban s követségekben, majd udvari szolgá
latokban alkalmazva elvonult és prózai életet élt, hol elméje körül
belül elveszté azon erőt, melly a viszontagságok és szerencsétlensé
gek által megedzve páratlan nagyságra emelbette volna öt. Ki ha
sonlithat6 hozzá nyelve nyiltságát, verselési ügyességét, szólamai bő-

l) Némellyek ezerint Ricobaido császári kr6nikt\.ja, mellyet Muratori Rer. 
it. 81-ipt. lX. közöl, Bojardo müve. 
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séget, képei világosság-it, irálya tisztaságát tekintve? Ki tudta ugy 
mint ö a különbözö dolgok kellemes oldalát feltüntetni? S hn azon 
müveszi gyakorlottság·, azon classicus képzettség, amaz éles belátás 
valameily nemes czél felé irányul vala, Olaszország egy nagy ember
rel többet vallhat sajátjának, igy csak egy nagy költöje van. 

Semmi czélt sem tUzött ki magának. Bizonyos Agostini foly
tatá Bojardo-t, de s?.erencsétlenül. Ariosto ekkor e munkát maga 
kisérlé meg, s belöle nehány éneket felolvasott barátai előtt; ezek 
dicsérettel halmozák el, s mind mások mind maga felismerte szemé
lyében a költöt, s munkáját tovább folytatván, az egyes részekből egy 
egész költői mü keletkezett. Elödjeitöl miodent, még felületes és 
darabos részleteiket is átvevé 1) 1 d~ maga adta meg azoknak az egy
öntetüséget, ö bonyolította s ruházta fel azon egyszerű és átlátszó 
irálylyal, mellyröl Galilei azt mondá, hogy abból tanulta meg, miként 
kelljen bölcseleti iratainak világosságot és kellemet kölcsönözni. 

A hőskölteménynek szükségképen olly tárgyból kell vétetnie, 
melly az egész emberiséget, vagy legalább egy nemzetet érdekel. 
Lássuk most minö az, mellyet Ariosto vett fel. Három fö és külön
böző tény 8Zerepel itten egymás mellett: Nagy-Károly ostromoltatása 
Párizsban, Orlando örjöngése, 8 Bradarnante és Ruggero 8Zerelmei. 
De az első ugyszálván csak háttér, mellyre a festmény jő j a második 
egy mellékcselekmény, melly akkor kezdődik, midön a költemény 
már jól eléhaladt, s bevégzödik mielött az egésznek vége lenne j fel
marad tehát még ama két egyén szerelme, melly tulajdonképen csak 
az esztei ház dicsőítése végett van feltalá.lva, mellynek e pár képezné 
őseit. Ekként a költemény tárgya a hízelgés, aljas hízelgés érde~ 
metlen fejedelmeknek, s csupán ezen okból vagynak kigondolva a. 
Henrikek, az Azzok és Ugok, kik valóságban épen nem s legfölebb 
csak ~alamelly genealogia-iró agyában léteztek. 

Nagy-Károly nevét kivéve, mi igaz sincs benne j Károly még 
akkor nem volt császár midön Olászországba tört 2), s e mellett ugy 
rajzoltatik le, mint egy régi nemzetség elfajult ivadéka, kinek nincs 
jelleme, 8 azonkivül a henyélés barátja. :Egy ravasz csufui rászedi, 
egy vitéz büntetlenül bántalmazza ; a fövezérséget és királyi hatalmat 
odaengedi akárkinek, ki azokat magához képes ragadni ; rendelete
ket ad ki, és nem teljesíttetnek; leventéi örökösen viszálkodnak, s ö 

1) Első veraeit DanteböJ vette, az utoiYók p4'dig Virgil fordítása. 
') A III-ik ~nekben Melissa megjövendöli, hogy Ruggerot61 egy gyermek 

fog sziiletni, ki Nagy-Károlyt a longobflrdok ellen sPgitenili. 
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nem képes a békét közöttök helyreállitani; rendkivüli szüksége van 
rájok, s ök ahelyett hogy parancsára eléállo.nának, magán boszujok 
kielégítésére használják fegyvereiket; hanyatlásnak indult hatalmát 
csakis méltósága feláldozásával birja visszaszerezni. Károly udva
rában annyi tudós fénylett, s Ariosto csak az egy Alfeust tudja meg
emliteni, ki, nem tudni mi okból, alszik a táborban (XYIII. ének). 
Virgil Nisoját és Eurialoját akarja utánozni s a mórok közé viszi át 
öket, hol Cloridano és Medoro barátsága épen olly helytelenül van 
beszöve, mint azon Rzabadság, melylyel Angelika, Marfisa s más ke
leti nők ide s tova kóborolnak. Párize akkor még cem volt valami 
nevezetes város és soha nem ostromoltatott a mórok által, és sem a 
mórok nem voltak Jerusalemben (XV. ének) sem a magyar állam 
akkor még nem létezett (II. ének); s valamint ama mór királyok 
ugy a görög császár Constantin és fia Leo, kiknek czimerök kétfejü 
arany sas vala, s kik a bolgárok birtokában levö BelgráC.ot ostromol
ták, nem egyebek gyermekmesélmél (XLIV, XL V. ének). N oba azon 
korban élt, mellyben a müvészet és tudomány olly magas fokon ál
lott, mindazáltal egyikben sem volt járatos. Palotái képtelen köhal
mazok (XLII. ének), festményei egymásra következő cselekmények 
ábrázolatai (XXVI, XXXIII. ének). A világismének még elemeit 
sem tudja szabatosan, ugyanis Astolfot a holdba vivén (XXXIV. 
ének) erről azt hiszi, hogy hasonló a földhöz vagy csak kevéssel ki
sebb annál, hogy továbbá önmagától világító test, met·t, mint mondja, 
alig vala képes innét a földet megkülönböztetni, nem lévén annak 
világossága. 

Korában a lovagías szellem még komoly jelenetekben mutat
kozott, illyenek valának pl. V. Károly és I. Ferencz kihívásai, s. a 
lovagjáték, mellyben I L Henrik franezia király megQletett. Neki te
hát nem juthatott eszébe Cervantes példájára azt beesmérelni, mind
azáltal egyik énekben nevetség tárgyává teszi, másikban magasz
talja ; más alkalommal vérrel részegít le bennünket s ezrek lemészá
roltatását festi elénk, ugy hogy méltó boszankodás fogja el az embert 
mind a hősök mind pedig a költő irányában, ki elég vakmerő nevetni 
a vérengzés közepett, melly naponta nyolczvan- söt százezer ember 
életébe kerül, hol igen sok keresztény s majdnem minden musulman 
hős elvérzik, s hol a vész olly gyakori, hogy a költő maga is elfáradni 
látszik bele s felkiált: "De, Ur Isten, ne beszéljünk már annyit a 
gyülölet- és halálról" (XVII. ének), mindazáltal nem teszi azt, s ujra 
más gyülöletekről s halálokról versel. 

Innét egy felfordult vilHgba mE>gyünk át, hBsök közé, kik örö-
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kö:>en vagdalkozuak, anélkül hogy egymátit nwgtH.:hcsitcnék, kik \'a
don erdőségeken kalandoznak s mégis a tizenhatodik Hzáza<l összes 
müveltségével birnak ; hölgyek kiizé, kik majd szemeikkel majd 
fegyvereikkel gyilkolnak; mágusok és angyalok közé, kik felváltva 
felforgatják a természel törvényeit. Az eliíbbi énekben megölt hií
sök a következökben mint öldöklök jelennek meg. Angelika, az 
annyi viszály inditó oka, a költemény küzepén eltünik. Rínaido és 
Astalfa az ég ürén keresztül bekalandozzák egész Olaszországot, 
mindazáltal ottan sem müvészetre és mestersége~t·e, sem törvényekre 
nem találnak, noha a tizenhatodik század telve volt azokkal. 

Valóban telve volt; ennek daczára azonban a szerencsétleu 
Olaszország idegen járom alatt nyögött, a jog helyére az áruláo lé
pett most itten, Péter köpenye szétszaggattatott, a törökök fenyegdií 
állást foglaltak el ellenében, s az erkölcsi romlottság tetőpontján ál
lott. Milly dicsöség a költöre nézve, ha müvei által a nemzeti öntu 
datot fetébt·eszti s az örök szépség regióiba emelkedve az élet ko
moly oldalát, a sziv magasztos törekvéseit, az ember és nemzet er
kölcsi nagyságát kiemeli, az áldásthozó erényeket s a helycsen alkal
mazott vitézséget magasztalja! Ariosto hatalmas lángelméje által 
vonzatott a költészetre, de ruellyik isttnség lelkcsité? a hízelgés. 

Ha az irodalmi koldusok egy serege a görögöknél a Ptolomae
usok udvarában, s a latinoknál a hanyatlás k01·szakában meggyaláz
ták is az irodalmat, legalább az első rangu iróknál soha mm mutat
kozott illy elvetemültség; Vi•·gil azon hösöket éneklé meg, kik által 

Róma nagygyá lett s fenállott. Horácz egekig emelte ugyan Augus
tust, de azért mert béke idején szervezte az országot, s nem feledke
zett meg sem a rettenthetlen Regulusról, sem az emelkedett lelkü 
Cato1·ól. Sőt maga Lucanus is Nera alatt a köztársasági erényeket 
magasztalta. 

De Ariosto csak az esztei házat dicsérte "a termékeny magvat, 
mellyet Olaszországnak söt az egész világnak tisztelnie kell, a leg
jelesebb és nemesebb családot, me Ily valaha létezett." S hogy kik 
valának ök, s ki volt az i g a zs á g os Alfonso, a k e g y es Ippolito 
s Lucrezia Borgia, a történelemböJ igen jól tudjuk. Csak egyszer 
jut eszébe, hogy neki is van hazája, midön t. i. dorgálja a kereszté
nyeket, kik egymás közt viazálkodnak vagy épen Olaszország ellen 
használják fegyvereiket, ahelyett hogy a keresztény világot meghó
ditással fenyegetö törököket visszaverni sietnénelL Azután hason
lóan ama lelki szegényekhez, kik dicsértetni akarván két kézzel 
szórják a dicséretet, az utolsó énekben kora nagy férfiait egy teknö-
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ben gyur:ja össze cgyl;b jelentéktelen cgyéniségekkcl, amiért is rcnd
kiviili nehezteléHt támaszt maga ellen; némcllyek arról panaszkod
nak, hogy kifeledtettek, mint pl. Machiavclli, mások hogy roszul jel
lcmeztettek, n<Ímellyek ismét, hogy a gyülevész nép köz~ soroztat
tak, vagy roszul énekeltettek meg, és igy, miként az gyakran meg
történik, a pazarul osztogatott dicsP.retck c!!ak gyülöletet termettek 
számára. Co!umbus, Vc!!pneci, Ca.botto Olaszország büszkeségének 
méltó tárgyai valának, és mégi~ A rio!! to az uj világ felfedezéséről be
szél vén csak a portugatokról és spanyolokról emlékezik, és ezt is al
kalmul használja fel arra, hogy V. Károlyt dicsöithesse, "a legböl
csebb és legigazságosabb császárt, ki Augustus óta élt" (XV. ének). 

}~s ha csak az emberel\biíl iizne gnnyt, de a szent dolgoknak 
sem kegyelmez j uevetsége~sé teszi magát az htent (XIV. ének), 
gyermekes parancsokat or-ztogattatván ki általa j az angyal, a bárgyu 
s faragatlan szolga, látván, hogy az Egyenetlenség által elárultatott 
s megcsalatott, felkeresi ezt 11 hajába ragad, öklözi és rugdossa, azután 
pedig egy kereszt nyelével júl elpáholja" (XXVII. ének). Ama lég
utazás, hol sz. János megmutatja Astolfonak a Párkákat, az Időt s 
más érdekes dolgokat, szintén tele van istentelenségekkeL Sz. JánoR 
evang. pL egy olly történészhez hasonlittatik, ki az igazat elferdíti 
XXXV. ének), és Isten a Sinai hegyen Mózest egy olly fűvel ismer
teti meg "mellybiil ha valaki eszik, mindent elhisznek neki." (III. 
ének). Méltó szavak egy Aretinhez. 

lVIidőn pedig az énekek az istentelenséggel alábbhagynak, al
jasságba mcnnek ·:it. Igy pl. egyik énekben az mondatik, hogy a 
szinlés l e g t ü b b es e t b e n helyeselhető (IV. ének), s hogy győzni 
mindig dicséretre méltó dolog akár a szerencse, akár pedig az eszé
lyesség eredménye legyen az (XV. ének). Má8utt inti a nöl~et, hogy 
ne hallgassanak azon udvarlókra, kik czéljokat érvén nekik hatat 
f01·ditann k, dc csak hamar hozzá teszi, hogy kerüljék a csapodár if
jonczokat s érett koru férfiakkal sziivetkczzenek. Kiilönös fogalom 
a bün- és erényről! Előtte az egyedüli dicsöség a katonai erőben 
rejlik, s ekként sze1·inte Ruggero, Marfisa, sőt mi több, Gradasso, 
~acripante s Rodomonte, kiknek vérengzéseik még az önvédelem 
által sem igazolhatók, iirök hirnevet vivtak k1 maguknak (XXVII. 
ének). A j ó rs e r é n yes Ruggero egy katona csapodárságával 
Uzi szerelmeskedéscit; alig hogy neje Bradarnante kimondhatlan f:i
radozással Atlante várából ki8zabaditja, Alciná-hoz repül és csakha
mar "elfeledi a szép nöt, kit annyira szeretctt," késöbb a bűvésznő
től nPm vahHMily ok miatt, miként Rinaldo Armidától, de azért vá-
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lik el, mert más büvészek vénnek és rutnak festik le öt elötte ; ezen 
szenvedélyéböl kigyógyulván Angelikát a szörnytöl megszabáditja, 
de nem rajta mult, hogy nem fosztá meg öt azon kincstiíl, melly egy 
nőnek második élete. Mit ér, hogy a macsárba veti büvös pánczél
ját, ha megtartja egy é b fegyvereit és kardját, mellyek hasonlóan 
meg valának büvölve, és a mellyek ekként vitézségét minden érde
métől megfosztják? Még nejét is elhagyja, hogy hü maradjon Agra· 
maote-hez; késöbb midön megbizatott, hogy ö vívja Rínaidoval a 
párbajt, melly ama harczot eidöntendő vala, csak lanyhán küzu, in
kább védeni akarván magát mint győzni (XXVIII. ének), pedig vagy 
vissza kellett volna azt utasítania, vagy minden vitézségét kifejtenie. 
Leo iránti tette sz ép ugy an, de ö épen azért volt ott, hogy foszsza 
meg öt koronájától s hogy ekként méltó férj legyen (XLIV. ének): 
"legjobb indok a tr ónok felforgatására." Azután a nagylelk ü Leo 
miként lehetett egy pillanat alatt olly gyáva, hogy másokat küld maga 
helyett kiizdeni? Midőn Ruggero és Bradamaute kezeikben tartják 
a vétkes Marganorre-t, megvédték öt ugyan azoktól, kik életére tör
tek, de mi ezéiból ? azért mert különféle kínok közt maguk akarták 
megölni (XXVII. ének). Zerbino, az e r é n y p é l d á n y k é p e, Od e· 
rico által sulyasan megsértetvén, midön f(Z tőle bocsánatért esdeklett 
volna, csakugyan hajlandó lett erre "miután a szerelemből elköve
tett sérelmet megbocsáthatónak tartja;" de azt gondoljátok, hogy 
nemeslelkü~égböl? nem ; nem ölte öt meg ugyan, de arra kötelezte, 
hogy Gabrioá-val egy évig kalandozzék, bizonyos lévén, hogy ez olly 
hinárba vezeti, mellyböl soha nem lesz képes kimenekülni (XXIV. 
ének). 

Ha az esztei harczegek józan itélettel birtak, nagyon bánthatta 
öket a hizelgés, melly olly családból származtatá házukat, mellyben 
még a nők is vérengző gyilkosok valának. Bradr.mante Melissa taná
csára megöli Pinabelló-t; hasztalan boszu: és tegyük fel, hogy a 
hadi elvek szerint igazságos tett volt az, de vajjon lovagiasság volt-e 
meggyilkolni öt akkor, midön fut s nem is védi magát másként mint 
avval, hogy kegyelemért kiáltozik? (XXIII. ének). Továbbá ö és 
Marfisa nemcsak az ügyök érdekében vivott harczban árulnak el ke
gyetlenséget, de általában kedvessé válik előttök a vérontás, s midőo 
Ruggero és Rinaldo a viszály eldöntése végett párbajt vivnak, ök ol
dalvást állnak, reszketvén, hogy a netaláni kiengesztelődés esetében 
nem nyulhatnak az összehalmozott zsákmányhoz (XXXIX. ének), s 
alig hogy vége van a fegyverszünetnek 7 ö r v e n d v e rohannak a 
vérengző csatába. 
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Én részemről nem szeretem, ha némellyek a nlli természetet 
tulajdonságaiból kivetköztetik s vérengző csatákban szerepeltetik, 
de ha ez egyszer annyira tetszik a költöknek, nem kellene megfeled
kezniök legalább a nőnem gyengédségéröl, melly különben is a sze
relemre s kegyeletességre van teremtve. 

Különös, hogy mig a lyricusok már a siciliai troubadouroktól 
kezdve a szerelmct szerény szinel{kel festik, addig a hősköltők és 
beszélyirók e tekintetben egész a fajtalanságig mennek, ugy hogy 
maga Tasso is, ki kiilönben olly tiszta és nemes lélek, még vallási 
költeményében sem ment a buja képektől R epicureusi gondolkozási 
modortól. De senki sem megy e téren olly messze mint Ariosto, ki
nek valamint a kérdí!s alatti müve ugy vigjátékai is tele vannak bot
rányos ltétértelmü~égekkcl s f~~:jtalan képek~el. És ne mondja valaki 
nekünk, hogy ez a kor büne volt, a szerző már azért is megérdemli 
a megrovást, ha nem birt azon felülemelkedni, de más részről ha e 
körülmény menthetné is a szerzöt, müvét egyáltalában nem, s bár
milly védiratnak sem sikerülhet a küliinben gyönyörü munkát erköl
csi szenyfoltjaitó l megtisztita nia. 

1\londják, hogy Ariosto költeményeiben minden rang- és állásra 
kite1jeszkedett, de hol találunk müvciben csak egy erényes nöt, egy 
családanyát, egy tiszta vagy önmagával küzdő szeretöt ·? Ezek he
lyett aljas Gabrinákra és Origillákra, Bradarnante-féle anyákra a kéj
h~jhászó barátoökre bukkanunk, az utóbbiak közé kellvén számita
nunk még Isabellát is, ld ellenáll ugyan az erőszaknak, de mit sem 
bir megtagadni a szerelemnek. 

Azután azt sem tudjuk, miért veszi e költemény czimét Orlan
dótól, hacsak ellenlábasa nem akar lenni Bojardo hason czimü müvé
nek. A költemény hősének ugyan is nem a leghálásabb szerep jut. 
Mint gavallér szép érzelgésekkel lép fel ; késöbb Károlyt akkor 
hagyja el, midön ennek rá legnagyobb szüksége van j örjöngései 
Francziaország ostorává teszik öt; a győzelem nélküle vivatik ki j 
s őrjöngéséből csak azért jö magához, hogy a maradványt semmivé 
tegye s Agramante-t, a seregétől és országától megfosztott s megfu
tamodott királyt megölje; egyébiránt egy csatát vagy támadást sem 
vezényel s egyedüli érdeme az, hogy Astolfot tanácsával támogatja 
az afrikai hadjáratban, melly vállalat különben mi nehézséggel sem 
járt, olly hadsereggel lévén az végrehajtva, melly csoda által hoza
tott létre, s olly ország ellen intézve, melly semmiféle hadi készle
tekkel nem birt, s jóllehet a leventék rendkivii.li vitézséget fejtettek 
ki abban, törekvé~öket meg sem koronázta volna siker, ha folytonos 
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esodak által nem tamogattatnak, illyenek pl. az angyalok által veze
tett segédcsapatok, s hogy!\ sziklak lovakká, a faltvelek hajókká vál
toztak. 

Ariostót némellyek képzeletdús találékonysága miatt magasz
talják; de itten figyelembe kell vennünk, hogy a régibb mií.vekben 
leginkább pedig Bojardunál alapvonúsaikban megvannak a mesék, 
mellyeket ö költeményében, meg kell vallani, bámulatos ügyességgel 
feldolgozott. Milly könnyük legyenek egyébként ezen képzelet 
szülte találmányok, megmutatta Forteguerri, ki naponként egy éne
ket készíte el egyik költői müvéMI, melly nem mérközhetik ugyan 
Ariosto O r l a n d o j á val, de minden e nembeli kiilteményt felüimuL 
Ariosto kitünő tehetségénél fogva hasonlithatlanul jelesebb müvet al
kotott ruint Bojardo, de épen lángelméje jogosit fel bennünket arra, 
hogy öt szigoru birála.t ala vegyük akkor, midőn a jelentéktelen iró
kat egyszerü hallgatással mellözzük. Ariosto azáltal hogy a tündér 
világba lépett, elveszté az embert szemei eliíl, s nem veszi észre, hogy 
a költészet müvészete abban rejlik, miként a költött rész az igazhoz 
olly arányban álljon, hogy a csodás legalább hihetőnek tünjék föl. 
Másokra bizom, hogy öt költeményeiben található ziláltsága miatt 
dicsérjék; én e tekintetben csak annyit jegyzek meg, hogy az az illy 
nemü müvekben nem volt valami szokatlan, s valamint általában a 
müvészeti hiányra ugy nála különösen azon állhatatlanságra mntat, 
melly saját vallomása szerint nemcsak szerelmeiben dc minden más 
érzelmében jellemző tulajdonsága volt 1). 

A költemények ugy, mint m{ls irodalmi müvek csak akkor mél
tók dicséretre, ba valameily nagy és hasznos eszmét örökitenek meg; 
ha az érzelem szétforgácsoltatik, a benyomás elmosódik, hasonlóan a 
viznek valameily darabkö által támasztott hulláruzásaihoz, egyik a 
másikat megsemmisítvén, egy sem marad föl. Már pedig Ariosto 
majd önmaga, majd tárgya, majd ismét olva~ói felett nevetvén, azt 
kell róla hinnünk, hogy szándékosan le akarta rontani azon érzelme 
ket, mellyeket lassanként támasztott. Igy pl. ha meg vagy rémülve, 
egy szerelmi jelenetet állit eléd; ha meg vagy indulva, nevetésre 

1) Hoc olim ingenio vitale-9 hmMimus aums, 
.lfulta c ilo ut placeant, d iap li citura brev i. 

Non in amore modo men.a haec, sed in omnibus impal' 
lpaa sibi, longa non 1·etinenda mo1·a. 

CRrminR L II. 



ké";ztet; ha áhitatot ébrc::;ztctt benned, egy fajtalausagot dob nt·
ked oda. 

De mi által lett hát Ariosto Oriandó-ja olly kedves az olaszok 
clött, s mi alapitotta meg örökre hirnevét 't 1) Az utánozhatatlanságig 
eleven szinezés, a tiszta irály s a mesterkéletlen nyelv, ugyszintén 
azo u baj, melly Cellini É l e t é n is elömlik, vagyis azon egyszerü, 
igénytelen ::; miuden czikornyázás- és classicu::; negélyezéstöl mcnt 
elöadás, melly az olasz irókuál vajmi szokatlan. Világos bizonysága 
ez ;umak, hogy az irodalmi müvekuek az irály biztosítja az életet . 

.Mihelyt azonban Ariosto képletekre ruegy át, kijön a rende~ 
kerekvágá~ból, mig ellenben bámulnunk kell öt, valahányszor egy
tizerüen s metaphorák nélkül ir. A részletességeket, mellyek az el· 
beszélés fü::;zerei, különösen :st.ereti, s azok megválasztásában müvé
::;zi érzékkel bir; az emberi szivet igen jól ismeri, noha a szenvede
lyek fe:;tésében hamis é11 l{irivó súncket használ; csodákról c::;odálua 
ragad bennünket, anélkül, hogy az ember gondolkozó tehetségének 
idöt engedne e részueu elküvetett hiuáit kijelölni. Vegyük hozzá 
még a képek éléuk~;égét és változatosságát s azon gyönyört, mellyet 
new csupán Olaszor:;zág de ugy~:~~óh·án az egé8z világ fényes elmé
i\'el való uizalmas társalgás nyujt, é:; meg kell vallanunk, hogy nem 
ok nélkül mondá róla egy helyes itéletü fertiu, miként olvasását csak 
azoknak kellene megengedni, kik a hazának már valameily hasznos 
szolgálatot tettek. 

f:s minthogy jól esik a szomoru valósággal szernközt ábrándok
Lau keresni kárpótlást, megfordult néha képzeletemben, mt történik 
akkor, ha az ú-kor mil.dazon könyvei elvesztek volna, mellyek há
boruk- és hóditásokról 8~ólanak, 8 csupán azok maradtak volna fen, 
mellyek a müvétizetet, tudományt s bölcseletet tárgyaljálL A nyers 
et·ö, a jog neve alatt az emberiség ősi bünei örökségeként alkalma
sint uralkodott volna, de a tudósok a classicusok tanulmányozása ál
tal megedzve, a helyett hogy a nagy katonáknak bizelegtek volna, 
öket a régi hires hadvezérekhez hasonlítván, hajlandók lettek volna 
a jog érvényesítésére, a nép java 8 az igazság elömozditására. Hogy 
ez jobb lett volna jelen állapotunknál, atTól még az scm kétkedik, 
kit hasonló álmodozások mosolyra indítanak. Fel tehát s teljes et·önk-

1) Maga a sz«rzö miivét elii~zöt· 17Jl6-ban, utoljára pedig jeleutékeuy vál

tottatH.~okkal, é~ kiilönösen irúly tPkiutet~ben Mzámos javitáBokkal 16:-lt-lJen ren

<l··r.te sajto alá, s nu'•g- ,. század f•JiyH.mábau hatvan kiadiRt ért. az. 

X\'. :w 
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ből törjünk e ezél felé, s igyekezzünk irodalmi rniiveinkben a valódi 
erényt az ál erény leález;ízá~ával meg ked vettetni. 

És ne mondja senki, - Mit tehetek én egy magam'? Nagy, sőt 
kiszámíthatlan az irók hatalma j jaj annak, ki azt nem ismeri, s még 
inkáb !J annak, ki avval visszaCI ·~ Az ember midiin elhatározta magát 
felhasználni eszét,rcszkessen mindcn egyes szava következménye elött; 
Schiller H a r am i á i hányat csáhithattak az általa vonzóvá tett go
noszságra, vagy hlíny öngyilko::~ halálos hörgése érintheté W e r
t h e r szerziijének !Ja nem sz i vét, legalább fülét , és Machiavelli 
könyvei mennyi gylíszt és gyalázatot hoztak Olaszországra! Ariosto 
azáltal hogy az erény fogalmát megmásitá, az eröt istenité, a bünt 
szépité s a bujas~ígot ru entegeté, alkalmasint többet ártott Olaszor
szágnak, rnint az ember hinné. 

Ne mondja senki, hogy mi felette komolyan veszszük a külön
ben tréfás versezetet; épen ebben rejlik a hiba j olly tréfa ez, rnintha 
valaki játszisúgból egy bombát vetne barátai közé. Mi egyáltalában 
nem azért mondunk szigoru itéletet a jelesebb irók felett, hogy azál
tal dicsöségöket kiscLbit:lült, de hogy óvjuk a fiatalságot, melly re
méljük megért bennünket, és ameilyet ezennel fdhivunk, hogy épen 
illy szigorral ítélj cn személyünk és kortársaink felett. 

Nem szokásom bocsánatot kérni az igazság kimondásáért De 
meg akarom mondani, hogy már néhány évvel előbb kötelességemnek 
tartottam hango8an figyelmeztetni a szülüket és tanítókat azon ve
szélyre, mellynek a fiatalokat kiteszik azáltal, hogy ezen munkát ad
ják kezökbe, mclly irodalmi müveink között a legveszélyesebb és 
pedig azért, mert legszebb. Iszonyu dühhel támadt fel ezért ellenem 
a pedánsok öreg s fiatal sr-rege, siít ollyan is találkozott, ki Olasz
ország nevében azt követelte tölem, hogy voujam vissza vagy bizo
nyit~am be a nagy költő ellen általam elkövetett sértéseket, Nyomo· 
rultak! boruljatok le a szépség bálványa eW~.t s .ékitsétek fel tivor
nyáitokat játékszerek kel. 1\li írói tisztünket a legnemesebb hivatás
nak, magunkat a UlÜveltség papjainak tartjuk s kötelességünknek 
ismerjük a fiatalságot arra inteni, hogy utálattal tudjon elfordulni a 

széptúl, ha az a júnak ellensége. 
Ha illy szigoruak valánk ezen nagy férfiu irányában, mit mond

junk utánzóiról, kik nem hirtak a l:íngclmével, melly miatt neki olly 
sokat megbocsátunk, és a kik az ö példájával akarják igazolni hízel
géseiket ég kicsapongAsaikat 'r Luigi Alamann i ( 1495- 155~) egyik~ 
volt azon florenczi fiataloknak, kik tudomáuyos és politikai vitatko
zások végett Bernardo Rucellaj kertjében ÖRsze szoktak gyülekezni, 
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hol a többek között Martelli, Vettore, s l\:Iachiavelli is megjelentek. 
Tiltott fegyverek találtatván nála, pénzbirságra ítéltetett, miért meg
buszaokodván egy összeesküvéshez csatlakozott, de felfedeztetvén 
Francziaországba menekült, mellyet hazájánál u d variasabbnak talált 
maga iránt. A Mediciek elüzetése után 1527 -ben visszatért, de két
szinü magaviselete miatt a köztársaságiak előtt is gyanussá lett. 
V égre Provence-ba vonult, már meglehetösen szegény állapotban, 
amiért is házassági ajánlata, wellyet ottan szerelme tárgyának, egy 
na tal nőnek tett, vissza utasíttatott. C o l t i v a z i o n e ez im ü munká
ján kivül számos lovag-költeményeket irt, azok által IL Henrik fran
czia királynak ked veskedendő ; G i r o n e C o r t es e czim alatt meg
jelent munká.ja nem egyéb mint egy versekbe öntött franczia regény ; 
az Avarchide vagy Bourges (Avaricum) ostroma czirnü 
müve egészben Horner átdolgozá:>a, mellyben Agamemnon, Achilles 
és Ajax helyett Arturo, LatlCilotto és Tristano szerepelnek. Ide tar
toznak még számos rimei, guuyversei, elegiái és dicsénekei, mellyek 
közül egyik sem birt a középszerüségen felülemelkedni. 

A bergamói Bernardo Tasso ( 149il-1M9), kinek emlékét ná
lánál jelesebb fia tartá fön, hazáját elhagyni kényteleuittetvén, Guido 
Rangone római had vezér szolgálatába lépett, késöbb Rena ta di Fer
rara herczegnöhöz, azután pedig Ferrante Sanseverino herezeghez 
szegődött, kinek tunisi, flandt·iai és németországi hadjárataiban hű 
kiséröje volt. .Sanseverino azonban, midőn a spanyol inquisitio csa
pásainak elháritása végett a nápolyiak &Ital V. Károlyhoz küldetett, 
ennek kegyéből kiesvén, a francziákhoz állott, minek következtében 
éi is követé urát, s hiísége jutalmául a legm1gyobb elhagyatottságba 
és szegénységbe jutott, mignem Guidubaido urbinói herezeg öt ma
gához vette; ezután Mantuában élt, s végre Ostiglia kormányzója 
volt. Viszontagság-teljes éltében igen sokat irt; nevezetesebb köl
teményei Fl o r i d a n t e és Am a d i g i czim alatt jelentek meg; 
az elsö nem érdemel említést, az utöbbi épen olly gazdag költői ké
pekben és kifejezésekben, amínö szeg~ny e tekintetheu fia. Öt magát 
fényes irálya, irályát ismét u lágyság jellemzi; ez az oka, hogy ö 
maga igy nyilatkozott fiáról "Az én Torquató-m soha nem fog enge
met lágyság tekintetóben felülmulni." .Jóllehet Speron 8peroni öt 
Ariosto elé teszi, miként pl. Varchi G i r o n e C o r t es e-t, mindaz
á.ltal ezer mérföldnyire áll attól, ir:Uyát s a szöveg bonyolítását illetö
leg; száz éneke egytöl-egyig a reggel Icirásával kezdődik, s az estve 
ábrázolasával végződik; az egész csupa rajzokból, a középszerü irók 
P-me Regédeszközéböl áll, irálya hibátlan de nem érdekes. Ariosto-t 

20* 
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ut4.nzandó szünct nélkül es épen akkor szakítja meg elbeszéléseit, 
midön azok legérdekesebbek lennének, s annyira szaporítja azokat, 
hogy az ember közöttök mintegy zürzavarban találja magát, anelkül 
hogy a tárgy vagy pedig valameily uj ötlet ezt követelné ; röviden, 
elejétöl végig elolvashatod anélkül, hogy csak egy fejezetét is óhajta
nád ujból átolvasni. Ő szintén a ~hizelgésre adta magát, Ariosto 
példáját és szorult helyzetét hozván fel mentségére 1). V. Károly 
ugyanis megfosztván öt javaitól, nem tudott szerény helyzetevel ki
békülni, s hízelgesek által akarta a hatalmas császárt maga iránt kö
nyörületre inditani 2). 

A hősköltemények eme halmazában a szereplök általában vagy 
aljas korhelyek vagy erényes férfiak, minden tekintet nelkül az em
berre, mellyben az erény rendesen gyarlósággal van vegyítve. A mü
vészet csupán anyagi czélok elérése után törekedett. Teremteni nem 
tudtak töbhé, a középkor nem vala. már olly mély gondolkozásu ruint 
elöbb s a természet öszÍnte szernlélete helyére nem lépett még a 
finomabb eszlelet, s az emueri sziv elemzése, mellyek a ruüvelt szá
zadok költészetét képezil<. 

l) 1S60-ik t!vi julius l~·rÖI Autouio Oallo biburuol<11ak ig;y ir: .Ime itt 
i<üldök Eminentiádnak ktlt fűzetet (Amadigi czimü munkából), melyek a hirnév és 
szüzeség kt!t templomát tartalmazzák. Az egyikben a császlLrt, fiát a királyt, 
több birneves részint élő r~zint elhalt bao:lvezért s más, a hadtuo:lomány terén ki· 
tünt bzemélyeket wagaszt~<lol<, a másikban pedig számos olasz urat és hölgyet. 

I~ ten bocsássa meg Ariostónak , hogy ö ezen visszaélésnek a l<öltemények be 
való behoziÍoa által mindenkit , ki utllmt ir , 1nra kényszerít, hogy öt utá
nozza. Igaz, hogy ö i~mét Virgilt utánozta, de mégis e részben t.nlment a kel
lő lwrlatokon, ell'agadtatvá11 a hízelgés által, melly soha nem uralkodott annyira a 

földön mint akkor és most. Virgil azonban beh\tván, hogy azt utóljára is meg
unják, csak !tevés n'!vet hozott fel VI éueltében, de ö (Ariosto) bossza~an idözik 
e tárgynál e oly nagy számu egyéneket ernlit fel, hogy az ember valóban elunja. 
Neltiink, kik ut.\.na imnk, miudazonáltal ul!'yanazon a nyomon kell haladnunl<. A 

mi engemet illet, ki némelly egyénekröl a tölök vett. jótétemények ruiatt, másol<· 
ról ismét azon reményben, hogy 11zokhan jövőre részesitendnek, ezekről tisztelet
höl, amazokról érdemeik iránt való tekintethöl, t.öbhekröl pedig épen kedvem ,; 

akaratom ellenére kén.vtelen vagyok dicséref.tel Mzólani, a mi eng·em illet mondom, 
ueketn annyival inkább meg fogjoík ezt bocs{üani. miudwgy e tekintetben ucm Je. 

sz ek oly unalmas mint Ariosto." 

') Az érintett '\" !llájus lil·ról Gl\llo hiuarnoknak ezt irja: "Ha a Koüho· 

likn~ király, kinek e kiiltcmoíuyt njánlott.am, nyomoraim felett l<önyörületre nem 
ituiul s annyi fáradozástim jutalmH.ul gyermekeimnek anyai öröknégöket vissza nem 
:ulja s sz~uve<lett veszteRégeimet leg:tláhb n\,zhPil nem idtr)'<it.,ljl\, ~zerellc•étleu 

vagyul<." 



Ide sorozható Anguillara i~, ki Virgil l\f e t am o r p h os i sát 
nern ne1gy sze1·encsével f01·ditá, rlc mindazáltal e szúzarlban harmincz 
kiadást ért. Nyomor ~!< k iesapongásai vetettek véget életének 
( lf)70). 

Némcllyek koitársaikat énekelték meg; illynemii. müvek valá
nak: L a u t r c c e o Francesco Manto,·ano-tól, G u e r r a d i P a r ma 
Leggiadro de' Gallani-tó l, s A l em a n n a vagy a schmalkaldi szövet
ség Oliviero di Vicenzától; ezek azonban ma már nem igt>n olvastat
nak ; Machiavelli D e c e n n a l i czimü munkáját is csak szerzöje 
neve tartja életben. 

A vicenzai Gian Giorgio TrisRino (1478-1550), kitünő olva
sottságu iró, tapasztalván, hogy valamint a szindarabokban ugy a 
költeményekben is a bohózat viszi a fö :-:zerepet, komoly s hazatini 
~·~rzületet ébresztő tárgyakkal akarta ennek utját állani R I ta l i a l i
b e r a t a czimü miivét i•·ta. TJ.jság gyanánt kelle ennek feltünnie, 
már azért is, hogy •·imetlcn versekben vagyon irva, c téren ö lévén 
az első 1), ugyszintén azon köriilmrnynél fogva, hogy nj helyesirási 
modort hozott be; az egész mü azonban kevds költői ihlettséget árul 
el, s emellett szerziíjc azon hibát követte el, hogy rme fényüzö szá
zadba és az egé~zcn ellenkez/í természetii olasz nyelvbe a görög egy
szerüséget akarta átültetni. Ezenkivül nincs a munkában semmi ta
lálékonyság és érzelem, s a szerzö nem látszik ismerni az irály saját
ságait, a hősök szájába hozzájok nem illő parasztos kifejezéseket ad
ván, s ekként Sof o n is b a czimii rnü vében épen olly nyelvet hasz
nál mint Sirnillim i-hen, s.J unot ugy beszólteti mint egy kofát. 
Látván, hogy versekben irt prózája elfelerltetett, azt azon körül
ménynek tulajdonitá, hogy mások példájára nem lovagi balgaságokat 
énekelt mrg, de csakhamar tapasztalhatta magán, miként, hogy sza
vait l1asználjuk, ma gis t r o A r i B t o t c l e a c H om e r o d u c e 
is lehet nyomol'Ult hösköltem,ényt irni. 

Szomo1·n-jálc'kok. 

Szerencsésebb volt So fo n i B h a czimü munkájában, az elsö 
~zabályszerü szomoru-játékban, mellyben Sophoclest vevé rnintául. A 
darabba karénekeket szö be, mellyek nem csupán a felvonások ki)
zötti szünetek kitöltésére vannak szánva, de egyszersmind a mü er
kölcsi hatását i:; iiregbitik. A hősn/í jellemzése igen sikerült, a va-

') E tr.kintethen iivé az érdem ' nem Rucellaj-é, ki Api czilliÜ munkáj:\.
nak ajánlásában ezt irja neki: .Ü n volt. az ~IRÖ, ki nyelviinkön rimetlen V•'I'S~k
ben ml'gkisérlette költPményt írni.·• 
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lóból és eszményiből kellő arányban levén az előállítva; a szinezés 
azonban halvány és P.gyforma, a görög egyszerüség a tulságig hajtva, 
a bonyolodás felette szegény, az okadatolatlan s kishitü fájdalom 
kitörései tulságosak, mindenek felett pedig a párbeszéd nagyon 
unalmas. 

Továbbá Ruccllaj U os am u n d a és O r es t es, Alamanni 
A n t i g o n us, Martell i T u ll i a czimü szomoru játakokat írtak, mely
lyek késöbb mindinkább kezdtek szaporodni, különösen miuön szo
kásba jött a fejedel~t1ek bevonulását illyesek által iinnepelni meg; a 
~zázad e ncmii termékei között alkalmasint h•gjobb Aretino O r a-
7. i a-ja. Küliinben mindannyian hosszadalmasak, a párbeszédek ben
nök hidege!{, a karén('kek morálja pedig aljas; általában mindazon 
hiányok megvalának bennök, mellyekkel a mintául vett régi dassi
cusok bírtak. Hallgatással mellözvén a még ezeknél is sokkal sze
rencsétlenebb utánzá3okat, elég legyen megemlítenünk, hogy azok 
a szenvedélyek ábrázolilsáról csakiJamar a bünök festésére mentek 
át. Illyen volt pl. C a n a c e Speron Speroni-tól, melly még mint 
kézi.-at élesen biráltatott nwg, minek következtében szerzöjc iit fel
olvasással védte magát, miböl azután igen zajos és heves vita kelet
kezett. Cintio Girald i L' O r b e c c h e czimü darabja bátran mér
küzhetik a jelenkori sátáni iskola szüleményeivel, egy vérfertöztetés, 
egy ntyagyilkosság, rgy öngyilkosság s több másodrcndü gyilkosság 
fordulván abban elő. Antonio Deci o A r c i p r a n d a-ja mélt6 pár
ját képPzi ennek, továbbá l\fuzio 1\lanfredi H em i r a m i s-ában a vér
fertöztetést hozta a szinpadra, Fuiigni Rzerzetes pedig a tör ökiik ál
tal Bragadino-n véghezvitt kinzásokat szerepeltcti. 

Ekként az olaszoknak vala először rrndes szinházuk, de semrui 
nemzeties nem volt abban, a régibb darabok iránt nyilvánult lelke
sedés nem engedvén meg, hogy az irodalom c téren önerejéből uj 
irányt tüzz0n ki magának. A választott minta, azaz Seneca, maga is 
rosz volt. Luigi Dolcc a legjelesebb görög írókat utánzá munkáiban 
de müvészet és haszon nélkül. A szomoru-játéknak a nép lehetett 
volna közön~ége, ez pPdig még mindig ki volt _zárva az irodalomból 
épen ugy mint a politikából. 

Nl•-i•·ók. 
Tullia d' Aragona, egy bíbornok gyönyörü s kitünő müveltségü 

leánya, Bocc11ccio erkölcstelenségei- és fajtalanságaitól elundorodva 
illy nyilatkozatra fakadt: "Bámulandó, hogy magok a gazok és tol
vajok, kik mégis keresztényeknek akarnak neveztetni, nem vetnek 
magokra keresztet s nem dugják be füleiket ama név hallattára épen 
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ugy mint a legistentelenehh ~~~ legirtözatosahb dolognál, melly az 
ember füleit ér·intheti." Hevesen kikeit ií kort:irsni egyéb trágár 
munkái ellen is, és kimond:\. azokról, hogy "olly fajtalan, becstelen és 
alávaló dolgokat tartalmaznak, hogy nemcsak apáczák, hajadonok, 
iizvegy vagy férjes nöknel<, de még kéjhölgyeknek sem lenne szabad 
azok elöadásán jelenlenniiik." Saját tapaszblatából tudván, milly 
károsan halnak a fiatal lelkekre a trágár beszt'dek s még inkább a 
fajtalan és erkölcstelen könyvek, G u e r i n o d e t t o l\1 es c h i n o 
czim alatt egy munkát irt, azon szándékkal, ,,hogy abban egyedül 
az Isterit dicsiiitse, s azon meggyőződésben, hogy olly könyvet bocsá
tott köz re, mellyért a világ háláját érdem lé ki_" K iilönben csak jó 
~~karatáért érdemel dicséretet_ 

Ezen korszakban számos nő tünt ki az ir·odalom és tudomá
nyosság terén_ A lelkesedés, tudományosság és ájtatosságban f'.gy
iránt tündöklő Ca1:1sanrlr·a Fedele gyermekségétől fggva a komoly tu
dományokra adta magát, anélkül hogy természetes kedvességéből s 
naiv~ágából v:Jlamit vesztett volna; arany- '·agy drágakő ékszereket 
soha sem hordott j nyilvános helyeken soha nem jelent meg máskép, 
mint fejérben öltözve s fátyolozvaj Olaszország bámulta; Velencze, 
mellyet classikai és hittani tudományosságával csodálatra ragadott, 
s a zenében és verselésben tanusitott bámulatos rögtönző tehetsége 
1.\ltal elbüvölt, nagy tiszteletben tartotta. Midön aragoniai Izabella 
fényes igéretekkel Nápolyba akarta édesgetni, a köztársaság nem en
gedte, hogy ékességei legbecscsebbikétiíl megfosztassék. Még nem 
volt tizenhat éves, midön a velenezei tanács csaknem gyermekies de 
már ihlettségét eláruló vonásainak ü•·iikitését. Gian Bellini mesteri 
ecsetére bizta. 

'l'lu-quiniát, Franceseo Molza költ/í elsőszülött leányát, a római 
tanács polgárnői czimmel s E g y e t l c n melléknévvel tisztelte meg, 
Tasso pedig a szerelemről irt párbe;;zédét róla czimezte. Olimpia 
Marata latin EIZÓnoklatokat, lovelel(et, párbeszédeket s görög költe
ményeket irt. Vallási nézetei miatt férjével, a protestans GrunthPr 
Andrással, Ferrarából futni kénytelenittetven, mindkettcn a heidel
bergi egyetemhez hivattak meg, férje a gyógytan ö pedig a görög 
nyelv tanszékére j ö azonban huszonkilencz éves korában elhalt. A 
paduai születésü Gaspara Stampa verseket irt Collalto hadoncz után 
sohajtozván, ki keveset gondolt vele, sőt boszankodással fordult el 
rim be szedett siránkozásaitóL A bresciai Veronica G áru bara fiatal
s4gában Bem bo barátnője, s késöbb kilencz éven át Giberto di 
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Correggio neje, há.t•·alcvíi napjait tisztH s mnnlds iizvcgysé~b1~n 

töltött~. 
Legnagyobb hirnévre vergörlöt.t Vittoria, Fahrizio Colonna le

ánya, ki már négy éves korában a szintén négy éves Alfonso di Pe
scara őrgrófnak jegyeztetett el ; tizenhét éves korukban összekeltek, 
de a férj harminczhat éves korában elhalt (lásd a 184. lapot), ö pe
dig fájdalmát férje megéneklésével enyhité, s azután a buzgó vallá
sosságban keresett kárpótlást. Michelangelo által szerettetve s kora 
hatalságának virága által iinnepeltetve szepilitlen hirnevet hagyott 
maga után 1). 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Történetir6k. -- Pnblir,isták.- Harltndomány. 

Annyi könnyelmüség közepett is lehetetlenség volt, hogy azon 
fontos érdekek, mellyek ama korszakot folytonos izgatottságban tar
ták, ne találjanak férfiakra, kik méltóan elbeszélnék azokat s elmél
kednének az események természete és okai felett. 

Florencz e lekintetben a legszerencsésebb, li dicsekedhetvén 
legjelesebb töTténetirókkal. Giacomo Nardi, ki Titus Livius fordítá
sával képezte ki magát, sok Í8merettel írta meg hazája történetét 
1492-töl 1531-ig; miíve teljes veWs gondolatokkal, irálya tiszta. Mint 
számüzött ellenséges indulatot tanusitott a MediciP.k iránt, ellenkezö
leg Filippo Nerli-vel, ki nagyon Í!! kegyes volt i1·ányokban. Ez tör
téneimét hat évvel ciiibbre vitte (1215-1537). Bernardo Segni 
(-1588), olasz nemes, azon három év történetét irta meg, mellyek
ben Florencz szabad volt, megmutatandó, "minö volt a florenczi pol
gárok állapota és erkölcsisége a szabadság idiíszakában, hogy igy az 
utánok jövö nemzedékek ne helyezzenek so lm t azon diesöségben 1 és 

1) Ide sorozhatók még Isahella rl' Este, Argentin& l'allavicino, Bianea és 
Lucrezia Rangone, J<'rancesca 'l'rivulaio, Mari& di Cardena, Poreia Malvezzi, An
gio!& Birena, Claudia della Rovere, Laura Terracina, a luccai Silvia Bandinelli és 
Clara Matriani ..• L'~d Ohieaa. Teatro delle donne litterate ~s Lulsa Bergalli Rac
coita rlelle piu 'illust1·i •·imatrici ,r ogni aecolo czimii miiveiket. 



gyönyörökben, mclly!•kct a szabads<ig nyujt." Nem fényesen de hi_ 
bátlanul ir, rendcsen a mérHékelt p:írttal é" nagybátyjával Kicolo 
Capponi gonfaloniere-vel tart, kinek életét is megírta. Késöbb Siena 
bevételéig folytatta törtlmclmét j ciiiadása igénytelen, de lelke és irályn 
egyiránt Ily il t és öszinte. Benedetto Varchi ( -15fj5) a florenczi sza
badság utolsó kikiáltásától l. Cosrno Ul'alkodásá.ig halad j ö azonban 
nem volt szemtanuja az e1wményeknek miként az elöbbi három, A 

vagy uj adatok vagy a Giambattista Businitól levelekben 1) nyert ér· 
tesitések nyomán !';Zerkeszté mnnk~ját. Ezen vállalatával a Mediciek 
által bizatván meg, sőt általok segélyeztetvén is, nem mondott s hall
gatott el annyit, hogy öket kielégítbette volna, s ezért könyvét el 
akarták nyomni. Ámbár felette hosszadalmas, s eiUadása döczögö~, 
söt a körülmények megválasztásában sem igen szerencsés, a lángoló 
hazaszeretet miatt, melly minden sorából kiri, szivesen olvastatik; 
minden kicsinységre s besz!:!lt•e kiterjeszkPdik, !; valóban az utolt~ó 
három éveA szabadsá~ ioejébe vat·ázsol benniinkct vissza, s ha nem is 
mondja ki nyiltan, legalább sejteti a cselfogásokat, mellyek által e 
szabadság kioltatott, s a béke az11z a szolgaság helyreállíttatott. 

Scipione Ammirato, ](i F'lo1·encz történeimét alapíttatásától 
kezdve egészen l i) 'j 4-ig, és a florenczi családok gencalogiáját irta 
meg, szintén nem v nit hizelgií, jóllehet l. Cosmo meghagyása követ· 
keztében vállalkozott e munk:b·a. Példányképiil a régiek közöl az 
utánzásra legkevéshbC: méltó Tacitust választá. Don Vincenzo Bor
gbini-nak a flo:·enezi tiirténelem felett irt értekezése elég tudomá
nyossággal de sok darabossággal van irva. A velenezei Gian :Mi
chele Rruto Báthory Istvánt LengyclorRzágha kisérte j Prágában II. 
Rudolf történé~zénck nevPztetelt ld, s ugy látszik Erdélyországban 
halt el. Hogy még kisé1·tetbe sc jöhessen meggyözödését áruba bo
csátani, mértéklet.es élethez szoktatta magát. A florenczi menekültek 
ösztönzésére elhatározta magát a kiiztán~aságot védelmezni Giovio 
rágalomteljes hizclgései ellenúbcn, nyilvánosságra hozván az alatto
mos utakat, mellycken a Mcfl.iciek hazájok szabadságát megsemmi
sítették. Hok országban megfordulván éHzleletcit sokkal inkább 
öregbitheté, mint ama segélypénzes pedánsok, kiknek nyomoru hi
zelgéseit az ö titkos gyiilölete javítá ki. J ac o po Pitti az 1494-töl 
1529-ig terjed/í idö~zak történeimét kitünőleg irta meg j gyakran 
elödjei munkáit használja ugyan, dc mindig helyes itéletet tanusit a 
tények megbírálásában j a Medicieknek ö is megadja azon dicsérete-

1) Ezt• n fonto H lev~ lek 182·2-IJéll Pi"~LlJHll Rosini által ki i~ nyomattu][, 
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ket, mellyeket csak kevesen mCJ·tek tiilök tucgtagadni, tovább~ védi 
a Cappucci-akat s dicsérettel szól a Soderini idejében létezett florenczi 
kormányról, Machiavellit, <Juicciardinit R mind::tzokat, kik meggyőző
désöket eladták, keményen megt·óván. 

Milly gyalázato!!an viselte magát légyen Francesco Guicciar
dini (1482--1540) hazája iránt, mát· fölebb elmondottuk. Azt re
mélte ugyanis, hogy sikerülend leányát Cosmóval Florencz uralkodo
jával összeházasitania, de mind ö maga mind pedig V ettore és a zsat·· 
nokság többi támaszai, ha nem roszabbal, legalább megvetéssei jutal
maztattak, éfl a kijátszott dicsvágy s megalázott gőg sziilte gyülölet 
ruegll:eserité végnapjaikat. Ekkot· Guicciardini, részint hogy magát 
igazolja, részint pedig hogy nevét az utókor dicsérettel emlitse, elha
tározta bevégezni azon munkáját, mellyet még terhes foglalkozásai 
közepett tervbe vett, t, i. Olaszország történetét VIII. Károly betöré
sétől kezdve. 

Maga is szerepe l vén az általa elbeszélt eseményekben, de kü
lönben is jogtudós, követ, katona, Romagna kormányánalt egyik 
tagja s az V. Károly eilen müködö hadsereg hadvezére lévén, teljes 
mértékben birt a történetíróban megkivántató két tulaj,donnal, t. i. 
képes volt az eseményekbe belátni s azokat előadni. Eles és gya
korlott em berismerettel birván, s azonkivül jártas lévén a politika 
cselfogásaiban, mcssze behatott tekintete, s általános észrevételeit he
lyesen alkalmazta. Titkos összeköttetéseinél s mély itéleténél fogva 
hű képét adja a politikai és társadalmi életnek ; rémletes festmény 
ez, mellyben sem erény, sem vallás, sem lelkiismeret, de csupán dics
vágy, érdek, számítás s irigység szerepel. Nehezen tahílnánk az 
ujabbkori történetirók között olly egyént, ki a régieket elbeszélése 
nagyszerüségével, állandóan magasztos irályával s élénk előadásával 

annyira ruegközelitené. De a régiek szembeötlő utánzása gyakran 
a szónoklat terére ragadja öt; elöbb a tényeket adja elé s azután a 
müvészileg kidolgozott elbeszéléseket, mellyeket épen ezért senki 
sem olvas, a négy utolsó könyvben azonban épen olly szükség mu
tatkozik e t~::kiotetben, a minö tulságos bőség az olsö ötben. Az után
zás oda vitte öt, hogy gyakran nemcsak homályos szavakat és szólás
módokat használ, de olly érzelmeket is negélyez, mellyek ma már 
vagy érthetetlenek vagy nevetségesek. Mig jelentéktelen dolgoknak 
nagy fontosságot tulajdonít, a fontosakon könnyedén átugrik. Kör
mondatai az érthetetlenségig gazdagok felesleges szavakban, s nem 
régen egy kiadónak nagy fáradságába került azokat tisztába hozni; 
mindig hosszadalmas, s épen azért nem bir azon gyors folyékonyság-
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gal, mellyet az elbeszélés megkiván 1). 1\tindazáltal eme legnagyobb 
történetírónktól sol1at tanulhatunk, a többek közt azt is, hogy a szó
noklati virágok nem képesek elpalástolni a fejedelmek gonoszságait 
s a szerzők aljasságait. 

EzekböJ láthatjuk, hogy most már nem oly tö1·ténetirókkal van 
dolgunk, kik inkább az általok elbeszélt eseményekért, mintsem ön
magokért olvastatnak, a mint ez az előbbi korban nálunk divatozott 
sőt külföldön most is szokásban van. Ezek valódi tudósok s nagy ta
nulmánynyal fognak munkájokhoz, azokat kivéve, kik egyedül az irói 
müvészetet tartják szem előtt, mint pl. a florenczi Francesco Giam
bullari (- 1 564), ki a kilenczedik század utáni :Utaláno!! euró pR i 
eseményeket szónoki modorban adja elé, az iskolák teljes megelége
désére, mellyek a szavakat gondolatok nélkül is becsülik. 

V elenezében a köztársaság történetirójává először Sabellico, 
egy nagyon középszerü tehetségü semellett könnyen megvesztegethetö 
férfiu nevesztetett ki. Utódja Andrea Navagero volt, ki elődje elbeszé
léseit 1498-ig folytatá, de nem végezhetvén be, inkább el akará égetni, 
mintsem hiányosan bocsátani kiizre ; mindazáltal valódi vagy ál olasz 
fordítását bi1:juk, s egyike a legbecsesebb történdmeknck. Mind ezt 
mind pedig Pier Guistiniano-nak 1555-ig s késöbb 75-ig vitt latin tör
téneimét Piet· Morosini olaszban átdolgozta, de csak 1486-ig jutott, 
hol Bem bo kezdi; minthogy azonban kutfökre nem hivatkozik, hite
lessége sokat szenved. Paolo Paruta (- 1598) a c y p r us i h a t• ez 
írója, az 1513-tól 52-ig terjedő eseményeket beszéli el. Jártas lévén 
az államügyekben s politikai fondorlatok ban, p u l i t ik a i é r t ek e
z é se i b e n nem közönséges nézeteket tár elénk Róma emelkedésé
ről és hanyatlásáról; kiiliinös figyelmet érdemel ezen fejezet: V aj j o n 
a szövetségek cröi alkalmasak-e nagy vállalatok 
v é g h e z v i t e l é ,. e. 

Marin 8:muto (1466-1531) jeles történész és statistikus 14~5-

töl 1531-ig na ponként feljegyezte a köztársaságban történt dolgokat; 
ezenkivül "napló alakjában mindazon eseményeket, mellyek Olaszur
szágban s következésképen az egész világon előfordultak, hazám V e
len eze iránti tiszteletbiil, s nem a küztá1·saság által részemre megaján-

') TrKjano lluccaliui Rag!}uagti delt l'amaao czimü müvében egy spiÍrtait 
léptet fel, ld három szóval mondvlm el azt, rnit ket szóval is elmondhatott, ezért 
Guicciardini munkájáunk oh·asására ítéltetett. Néhány lapot At is olvasott, de 
annyira gyötrelmesnek találta azt, hogy rimánkodnék, miként inká!JIJ gályMall· 
ságra küldessék. 
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!ott jutalomórt, mint m:bok, kik Prtnek (hcz;\ra f;ernmit vagy e1;ak 
keveset írnak." E munkájában nyilvános vagy m~gán adatokra tá

maszkodik, a személyét él'Cleldö C!leményeket is eléadván, mcllyek 
igen fontosak, ö maga mint velenezei polgár részcse lévén a köztársa
ság főuri hatalmának. A tizek tanácsa megengedé neki, hogy fel
használhassa a levéltárt "és mindazon leveleket, mellyek a világ kü
lön bözö részeiben történt események fe !öl követeinktől s ügynöke
inktől naprmta. érkeztek, mihelyt azok a nagy tanácsban felolvastat
tak s titokban tartatni nem határoztattak, hop;y igy ama napló ala
posan szerkeztethessék. u 1) A D o g é k É l e t e ezimii munkája sajtl1 
alá került, de ötvennyolcz nagy fnliant kötetre menö kézirata, me
lyet egy, doge-től származó s Naxos és más, az Archipelaguson fekvií 
szigeteken uralkodott család egyedüli öröksége gyanánt a tizek ta
nácsának hagyományozott, a bécsi könyvtárba vitetett s ottan 

l1ever. 2) Míndig az ellenzék kel tartott, dP a régi hazai intézménye
ket mind fel akarván tadani, vi~szattt.asitá az idő szelleme által kllve
telt _javításokat. 

Genua é\•kiinyveit Agostino Gin~tiniani irta olasz nyelven, nem 
müvészileg de·sok igazsággal, nem szándékuzván azokat a közönség elé 
bocsátani. Uberto Foglietta tiszta latinsággal s állandó lílénkséggel 
két könyvet irt a gennai közt:l.rsaság•·ól ; minthogy azonban a nemes
ség ellen hevesen kikelt, számüzetett. Rómában lppolito d' Este által 
felkaroltatván, a genuaiak dicséretét i•·ta meg- s a hazai történelmet 
1 [J 27 -ig, de kntfök nélkül. Classilms azon tört(; ne lern, mellyet Bonfa
clio öt könyvben irt s lf>28-tól 15f>O tcrjed; hií képét adja az az érin
tett kHz.társas~g mozgalmainnk, mellyröl el lehet mondani, hogy tör
timelménél sokkal többet érnek történetírói. Az első teljes történe
lem Pier Bizaro di ~assofcrrato által harminczhárom könyvben Ant
werpenben 157fl-bcn bocsáttatott sajtó alá, de az egész munka má
sorlik kézből került ki, s e mellett az a hátránya van, hogy benne a 
külsö események a bensöktől elég hibásan el vagynak választva. 

Denvenuto da San Giorgio Blandrata-i ~róf latin nyelven s szi
goru pontossággal Monferrato töJ'té>nelmét írta meg, felhasználván a 

1) Ez megezáfolui látszik a veleJW1-Pi<•l< ftíltól<~llységéröl tápiA.It véleménye
ket. Bemhónak is ugyanazon njánlat tétetet.t, d~ él eRnpán Pzen naplókat kérte 
ki. Annyi azonlum igaz, hogy a tize], tanácsának levéltárábun megtaláltatott Bemho 
történelmének el~ö példánya, rendkivül megcsonkítva a félt(,l<eny l'ensura lLltaL 

') Lásd : Rawdon Brllwn Ragguagli sulla vita P l~ ope1·e di Marin Sanu.tn, 

rlettu .Junim·e, venelo pol!·izio" sat. H{u·om rés~, Veleucze 1838. 



317 

lcvéltarakat, mellyek rendelkezésére allottak. Nápoly törteneimet 
( 1250-148V) husz könyvben Angelo d i Costanzo ad ta ki, irály a vi
lagos, de unalmas, cgyhangu s egyáltalában kevés elmésségel vagyon 
irva; egyedüli érdeme hogy az adatokat is közli, mellyekre előadását 
alapítja. Camillo Porzio a főuraknak l Ferdinánd elleni összeeskü
véset tárgyalja hin·e vet·gődött törtéuelmi munkájában ; Giambattista 
Adriani egész Olaszors:~;ágnak 1636-tól 7 4 ig terjedő történeimét it·t a 
meg. 

A comoi Paolo Gioviu nocera-i pü~pök jó, noha nem a legtisz
tább latinsággal kora töt·ténetét ( l4!J4 -1544) meglehetős terjedel
mesen irta le. Állásánál fogva sok olly tény juthatott tudomására, me
lyek előtte másként ismeretlenek maradtak volna ; de épen ezekben 
érdemellegkeveseblJ hitelt, miután rendkivül köllnyen megveszteget
hető s vagy dicsbeszédeket vagy epés birálatokat ir. A nagylelküség
ben nem igen hiszen, s igazolja hösei gonosz tetteit ; a páviai püspök 
meggyilkoltatván, ij iszonyu rágalmakkal lép fel t>llene, hogy azok 
által a:~: urbinói herezeget killlenthesse. Uonsalvo elárulja a valeuti
nois-i herczeget, és Giovio a Lünösnek fogja pártját; egy alkalommal 
figyelmeztetve lévén, hogy hamisat állított, igy felelt: ~oha se bánt 
suk, háromszáz év mulva ugyi:~ igaznak fogják azt tartani_ A három
száz év elmult, s ií megfosztatott a borustyántól, mellyet az erősek el
lenmondásai s a szenvedök könyei növesztenek. 1) 

.J:<'ivére Benedetto Como, a t'errarai Giambattista Pigna az esz
tei herczegek, Poli<loro Vi•·gilio da Urbino pedig VII Henrik megha
gyásából Angolorl!zág történetét írta meg, melly épen olly szilány mun
ka mint D e i n v e n t o t• -A b u s r e r um czimü értekezése; Paolo 
Ernili da Verona Xll Lajos megbízásából Francziaországnak 1489-ig 
terjedő történeimét au ta ki; müv e, mellyben a r égi bb idöszakokat az 
akkori szempontokból helyesen bit·álja meg, egy ideig legjobbnak 
tartatott. 

Luca Cuutile, ~;zurgalmas és tiszta felfogásu habár kissé bátor
talan történész, a ezirnerekről és jelképekről irt, és sikerült neki né
rnelly általános nézeteket megállapitania. Udvarlója volt Del Vasto 
marquis-nőnek s Vitturia Colonnának, süt ez utóbbinak ajanlotta N i c e 
ezimü kissé sikamlós költeményét is, mcllyben imádottja érényét az 
arany gyapjuhoz s Hesperus almáihoz hasonlítja azon különbség-

1) V. Károly, ki kiiH;nben Iliigyon ''-erette a rlieséretei<et, Gioviót és Slei

rlant kl!t hazugjó:t1ak nP.vPzh•, H'- o•lsö tnl~~gosn11 sol< j(,f, H 1111ÍRik renrll<iviil sok 

roszHl IIIIHHlván feliile. 
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gel, hogy azt sárkány helyett szép szemei őrzik, mellyekkel csak egy 
Jason vagy Hercules küzdhet meg. Valeriano Pierio a képirásokról (hi
erogliph) természetesen az akkori kor fogalmai szerint, továbbá Bel
luno régiségeiről s a tudósok szeren csétlen helyzetéről értekezett, 
melly utóbbi tá1·gyról három annyit lehetne ma irni, ha kihagynők is 
abból az összes en.beriség közös nyomorait, a mit szerző nem tett. 
Giovanni Guidiccioni di Viareggio Fossumbrunei püspök, jeles, őszinte 
keresztény buzgalmu s hazafias érzelmű férfiu, ki mint pápai követ V. 
Károlyt Afrikába kísérte, igen érdekes és becses leveleket hagyott 
hátra ama kor eseményeiről (1480-1551 ). E nemben szám os jelenté
sek maradtak fen némely követektől -- leginkább a velenczeiekt0l -
mellyek statistikai közleményeken kivül számos, a politikát és állam
gazdászatot érdeklő· elméleti és gyakorlati szabályokat tartalmaznak. 

Nem szándékom itten minden egyes esemény vagy város törté
netirójáról szólani, sőt azt sem tudnám megmondani, kik tértek közö
lök ujabb utakra, vagy kik tüntek ki a régiebbeken ; annyi bizonyos, 
hogy mindannyian egy lángelmére várnak, ki képes lenne azokat egy 
egészazé alkotni, s ekként Olaszország történetét megirni. Egyébiránt 
is csak ritkán állanak elö adatokkal, nem igen merlegelik azokat s 
rendesen sok elfogultságot tanusitanak egyes tartományok vagy sze
mélyek iránt; általában véve azonban, nem annyira meseszerüek mint 
az előbbi században, most már a nyilvános élet szükebb határok közé 
lévén szoritva. A latin szerzök a többiektől nagyon elmaradtak, mi
után a kiilső alakra forditák fő figyelmöket, és a ki ezekben történel
met keres, csak töredékeklen fogja azt feltalálni s egyszersmind 
megfosztva azon részletességektől, mellyek annak jellegét képezik. 

Machiavelli. 
A történelemre most fontos átmeneti kot·szak vát·t, ki kelle t. i. 

bontakoznia az egyéni benyomások és összefüggetlen tények közől 
s egyetemes tevékenységre emelkednie, és átmennie az emberektől 
a politikai erőkre s a társadalmi elemek összeegyeztetésére. Ezen utra 
terelé azt Nicaló Machiavelli ( 1469--1527), ki Is t o r i e fi o r e n t i
n e czimü munkája elé bocsátott.ámbár hib&.s és hiányos bevezetésében 
tekintetét az események távol eső okaira veti, s a jelentéktelen ré~:~z
leteket mcllözve a legfontosabb pontoknál meg-megállapodik. Nem 
valami kitünő szemlélő de sok gyakorlati ét:zszel itéli meg a tények 
hasznát és értékét, tevékeny és vizsgálódó államférfiu, nagy diplo
mata és iró, mindazáltal a társadalom összes elemeit érdemök szerint 
méltányolni nem tudja, s a szép müveszct.eket s irodalmat, hazája di-
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csőségének eme tényezöit, alig veszi figyelembe a fegyverek csö1·gése 
s a kabinetek fordorkodásai közepett. 

T i t u s L i v i u s D e c a d e s-ei feletti é r t e k e z és e i b e n 
nem mint ítész vagy történetíró szerepe l; a tények valósá gát nem vi· 
tatja j a római kormány titkait nemcsak hogy föl nem fedi, de még 
nem is sejti. Titus Livius-ból csupán egyes helyeket vesz föl s az 
egyházi szónokok példájára külöoféle tárgyakról szóló értekezései ve
zérmondatául használj a fel azokat. I t ten tehát nem sokat talál unk az 
ókor történelméböl, de igenis számos gyakorlati alkalmazásokat s az 
emberek és társadalmak ismeretét. Következmények- és ellentétek
hez mint pl. Montesquieu nem folyamodik s önkényes állitásait nem 
támogatja esetlegesen talált vagy szántszándékkal kifürkészett bizo
nyitékokkal, de világosan észrevéteti, hogy meggyözödését saját ta
pasztalataiból merité nem sokat gondolván vele, vajjon az olvasó 
osztja-e azt vagy sem. Szerinte egyedüli dicsöség a siker, sa legjobb 
eszköz az erő, használtassék bár az az önfentartásra mínt pl. Spártá
ban, vagy hódítáara mint pl. Rómában j megtagadja a jogot, meg 
Kt·isztust, nem tudom miféle csillagjóslati vallást tevén az övé helyére; 
tagadja a haladást és e tekintetben azt állítja, hogy "ha azt akarjuk, 
miként valameily felekezet vagy köztársaság sokáig fenmaradjon, 
gyakran vissza kell azt vezetni kutforrásához;" 1) az emberiség, 
mínt ameily a csillagok befolyásának alá vagyon vetve, visszatart
hatlanul egy bizonyos körben forog, s a jóból a roszra, erről ismét a 
jóra megy át; 2) a politikai világban pedig a monarchiáról az aris-

1) Deche III. l A mi itéletünl<et e tekintetben lásd az 1-sö könyv 12, és 
11. VIII-ik könyv. 15. lupján. "Machiavelli, a helyett hogy, mint könyvPnek czime 
lstryrie jio;rentine mondja, Plorencz történeimét tárná. eién 1<, nem ad egyebet nekünk a 

. jlorenczi dicsvágyak tiirténet.énél. Ezen nép gazdászati és erkölcsi állapota annyira el 
van feledve, hogy észre nem vennéd a különhAéget a Mediciek s Buondaimontik s Ami

deik százada között." Romagnosi Dell indole e dei Jattori dell incivilmenlo, II r. 3 §. 
2) .A tartom!Lnyok az általok eszkiizlött változásokban legtöbbnyire >t. rend

böl rendetlenségbe és i~mét a rendetlenségböJ rendbe mennek át, mert a világon 

lévö dolgok természetöknél fogvást nem állapodhatván meg, amint a tökély lejr
magasabb fokáig jutnak, fölebb már nem mehetvén, szükséges, hogy lefelé s:r.áll
janak ; és megfordítva, ha már leszállottak R 8 rendetlenség következtében az al
ja~ság netovábbjáig jutottul<, nem siilyeuhetvén alább, szükséges, hogy emelked
jenek; és ekként a világ a jóró l mindig a roszra száll alá s 8 roszról 11 jóm 
emelkedik." Iatorie, V könyv. 

Nagy Pridrik, ki szintén bünös Lengyelország felosztásában , Jl.nti-Machia

vel-jében megczáfolta ennnek .Principe" czimü könyvét és a többek között ezt 
mondá : "Le Prince de Machiavell eat en fait de morale ce qu' eat l' OIJIIJm.ge de 



toeratiára, ehböl a democratiára, mignem a fejetlenség ismét szüksé
gessé teszi a mona1·chát. 

lrálya mindig világos, rövid és eröteljes: annál nagyobb dicsé
retre méltó tulajdonok, minél ritkábbak valának azok korában; egyéb
iránt irataiban nincs semmi müvészet, a classikusokat soha nem idézi, 
annyira hogy némellyek azt ta1·tják, miként latinul nem is tudott, kör
mondataiban döczögös, e tekintetben csak az erőteljes kifejezésre 
törekedvén. Mint költő, vigjátékain kivül, mellyekben megmutatá, 
m.ennyire javulhat a nemzeti izlé~;, D e c e n n a l i czimü müvét irta i 
silány utánzása ez Dante-nek, s bcune kora O!!eményeit tárgyalja. Az 
A r a n y i:i z am á r-ban, melly csak czime által juttatja. esztinkbe 
Luciano elmés gunyversezetét, eléadja, miként tévedett el egy erdö
ben s hogyan mentetett meg az ott lévő szörnyektöl egy hölgy ál
tal, ki azután öt egy, allegorikus állatokkal tölt helyre vezette_ 

Floreucz egyik legelíikeliíbb családjábúl származván, politikai 
pályája negyedik évében a tiz tagból álló haditauács titkárává nevez
tetett ki, s tizennégy évig vitte e hivatalt, migueru a köztársasági 
kormány változván letétetett_ Midőn a Mediciek uralomra jutottak, 
gyanuból betömlöczöztetett s kínpadra vonatott; a hóhérnak ellen 
tudott ugyan állani de nem a fejedelem, a j ó a t y a nyájas szava
inak, kihez fogságából rimánkodó verseket s mente~;etö leveleket in
té~ett 1). A küztár;:;aság helyreállitásával mint a Mediciek híve egy
sze!"üen mellöztetett, s midön ezek visszatértek, barátai és ismerüs 
hölgyei által mindent mozgásba hozott, hogy hivatalba juthassim, de 
ez most sem sikeriiivén panaszkodott s jajveszékelt, nem tudváu 
megelégedni vagyunával és saját mélt.óságával. Egyébiránt rend
kivül különcz embe!' volt s illyenek valának nézetei is ~) ; folytono
san kicsapongó életet vitt ; ü volt a korhelyek fö meste1·e i ötvenéves 

Spinosa en matié-re de fo·i. Spinosn sa,rpait /e,y fundemenl-a de la fui, P-t ne tendoit 

pas mozna qu' a ··envel".Yef' l' édijice de la ··eliyion. Machiavel COI'i'07111Jit la politique 

et wntreprit de detruire les p1·éceptes de la saine 11Uii'ale. [,es erreurs de l' un étoient 

que des e1·reurs de speculatiun, celles de l" m•tre regm·doient la p1·atique. • Napoleon 
igy nyilatkozott: "Tacitus regényeket irt; Gibbon csak lármáwi t u d ; 1\lachiavelli 
az egyedüli szer~ö, ldt. olvasni érdemes" De Pradl, Ambau. en Pologne. Midön Na
p•lleon megbultott, megjelent: Machiavell commenté par Buonaparte (P11rizs 1816). 

1) Artaud Machiavelli, .•on gin1:e et .yes e.-remw (Párizs lll;!5) czimii mnnká
jáhan védelmére !tel. 

") Guicciardini ig-y ir neki : "Aunyival iukál:b, hogy iin vPieménye legtöbh
nyire teljeseu elüt a töhbségétöl, s rendesen nj ,·,, szokathm c\ .. lgokat gon<l•)l ki. 

611 azt vélem sat." 1uájus lk. lfi:ll. 
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korában is szerelmest játszott 1), piszkos és fajtalan vigjátékokat irt 
s egyszer, midőn Florencztöl távol tartózkodott, igy irtak hozzá bará
tai: nMióta ön nincs közöttünk, oda van játék, lakmározás, szóval, 
vége van minden mulatságnak." 

De ezen vig élet kiizepett is éles és találó nézeteket közlött 
Olaszország akkori állapotáról, s nem mulasztá egyik vagy másik 
~jtatos gyülekezethen megjelenni, hol rá kerülvén a sor egyházi be
szédet tartott a D c p r of u n d i s-t vevén fel textusul s a jelenlevöket 
töredelmességre serkenté s ana hogy "igyekezzenek követni sz. Fe
renczet és sz. Jeromost, kik, hogy testöket megfékezzék s a bünre 
ösztönzö kisértetek erejét megtörjék, az egyik töviseken hentergett, 
a másik éles ködarahbal marezangolta mellét. De mi tévutra vezet
tettünk az érzéki vágyak által, vétkekbe kevc1·edtünk s a bün törébe 
estünk et; az ördög kezei küzött vagyunk, azért szükséges abból ki
bontakoznunk, peniteneziát tartanunk és felkiáltanunk Dáviddal: 
l\1 i s e r e ,. e m e i D e us , és keservesen ~írnunk sz. Péterrel." Igy 
prédikált ő s alkalmasint akkor, midön kevéssel késöbb kedvesének 
éji zenét volt adandó s igy éneldendö: 

Apri ali' arnante le serrate porte ... 
Pon giu quelia superbia ebe tu hai ; 
~e gu i il regno d i V en ere e la corte . 
Usa pieta, e pictit troverai . 

.\ guny és hitetlenség képezi tehát lényének alapját, s czélját a 
siker. Hogy magának utat tiirhessen s érdemeket szerezhessen, Giu· 

') )614-ik év január ill-én Vetture-hez intézett levelében, mellyben egy 
szerehni dalt l<üld neki, igy ir : n Utols ú levdére legczélszerübbnek találom az ide 
zá.rt dallal válaszolni, rnellyböl látni fogja ön, mily meaterfogásokhoz nyult a gaz 
Ámor, hogy engem bilinc,eibe verjen. Olly erös lánczok pedig ezek, hogy egészen 
kétségbe vag·yok esve sr.abadságomat illetBleg. Nem is tudom elképzelni, hogyan 

rázhatnám le magamról azokat, s ha a véletlen vagy valameily emberi segély m6-
dot nyujtana is :ura, alig használnám fel, annyira kedveseknek s majd könnyük

nek majd nehezeknek tetszenek nekem c lánczok, s olly vegyes érzelmeket tá

ma.sztauak bennem, hogy azt kell hinnem, miként nem élhetnélt elégedetten ezen 
életmód nélkiil. Nagyon fájl~<lom, hogy iín nincs itten, hogy kinevethetné magé.L 
majd siránkozásaim majd pedig jé> kedvem felett; egyébir{mt ugyanezen örömet 
fogja élvezni ön, ha Donátunk elbeszélendi állapotomat, ki barátniljével együtt, 

kiröl önnek más alkalommal szólott~m, egyedüli kikötBje és menhelye éltem ha
jójának, melly annyi szélvész l<özött kormányrud ~s vitorlák nélkül maradt. Még 
két nap kell s akkor Phoebus és Daphniss-sal elmondhatom stb. stb." Levelei 
mellyeket 1513 jaunar s február havában intézett. Vettore-hez , sokkal piszkosab

balt, hogysem azokat közölhetnök. 

XV. 21 
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liano herezeget be akarja oktatni, miként tarthatja fön magát a feje
delmi székén s e végböJ P r i n c i p e czimü müvét írta t) ; minthogy 

l) A követkeú) levél megdönti a:wu kiiliincz gyanitó.Rokat, mellyek a Prin
cipB czimü munka ere1letét illetőleg keletkeztek : 

nFalnsi lakombau tart6zkodom , s utólsó iigyeim bevégezte óta összesen 
alig töltöttem husz napot Jo'lorenczbeu. Most1mig rigó fogdosással foglalkoztam 
és pedig csup{m saját kezeim segélyére támaszkodva, ~ rendesen napllelte előtt 

keltem fel. A lt\pvcssziiket elkészitvén egy csom Í• hM ó val l hátamon utnak indul
tam ... kettöntll kevesebb, hétnút több rigót nem fogtnn1. Igy töltöttem el az egész 

szeptember búnapot; ekkor ezen szómkozásomnak is vége szakadt, a mi igeu 
roszul hatott rám, !Jár minií unalmas és kiiliincz volt légyen i~ az. Azt is el
mondom, hogyan élek most . 

.,Remlesen a nappal kelek, és l'imegyek egyik erdömbe1 mellyet most vága
tok, itten vagy két órát avval töltök el, hogy meg11ézem mit dolgozta!< munká
saim az elöbbi napon R beszédbe ereszkedem a favág6kkal, kiknek vngy egymás 

közt1 vagy Rzomsz{~daikkal mindig vagyon valami bajok. Távozvfm az erdöböl 

egy forráshoz megyel(, innét pedig egy madarásztanyához, hónom alatt egy könyv
vel, Dantevel vagy Petrarcával vagy periig egy máRod-rmJgu költövel, Ti hull, 
Ovid vagy más elfélével. J.~kkor ezek s:r.erelmi ümlengt·seit olvasom, s az ö sze

relmeik eszembe juttatjfd< az enyéimet 1 ~ egy d>m\big ezekLen gyiinyörködöm. 

Ezután az orszhgút melletti vendégHiuP. m11gyek , beszé<lue ereszkedem az átuta
z6kkal, kérdeziísldidiim a hazájokban tiirtént ujabb dolgolu61, sokat hallok tőlök 
s följegyezgetem ar. emberek kiiWnféle é>':r.jfm\sait és izléseit. Eközben elérkezik 
az ebéd ideje s embereimmel elkiill.iirn azon étkeket 1 mellyeket szerény falusi la
kom s csekély iiröks(,gem ny nj that. Eht\dclv.;ll, visszatérek a vemléglöbe, itt ta· 

!álom rendesen a vemléglííst, egy mész(•rost, egy 1nolnárt és k<'•t pl\ket. Ezekkel 
bolondozom azután, egé.~z nup triktrakot játszv(lll, rnihlll ezP.t' pijrpat.var származik 

ugyanannyi sértegetésWl l•isérve 1 s mimlez h·gtéibbnyire egy fillérért történik •.. 

S mig ezen mindemmpisl1gban triltöm éltemet., igyek.~~cm elmém rug~konyságlit 

föntartani és egéHzen ltkngedem magamat mostoha sorsomunk, nyugodtan tiiröm 
garázdklkodlisait, hogy lhs•am, nem fogja-e egyl{or magát elszégyenleni s üldözé
seivel felhagyni. Ha a:r. estve bekiiszöut, visszatérek lukomba s dolgozó szobámba 
vonulok, u kiiszöuön uzonban levetem pis~kos és sáros fnlnsi ruhámat s pompa 
öltönyömet veszem magamra, s csak ekkor, mitlön hozzájok méltólag vagyok öl
tözve, lépek a régi unvarol• régi férfiu.i ldizé 1 hol sz i v esen fogadtatván általok 
gyönyörrel élvez11m azon szellemi tápot, mellyre születtem, s melly egyedül képes 
rám üditöleg hntni ; itt nem szégyenlel< vel ok beszélni s tetteik ol•ai után tnda
koz6dni, ök pedig szivélyességgel felelnek , s igy négy egész órán át. se111mi but, 
semmi unalmat nem érzek, nem félek a szegénységtiíl, nem rettegek a halalt61, s 

l~nyem egészen egybeolvad az övékkaL 
.Bs minthogy Dnnte azt mondj>L, hogy tuclom:'myosak cHak ngy lehetiink, 

ha a hnllottak11t megtnrtjul< , feljegyeztem mindazt , mit a Vt•lfik vul6 társalgás 
illtal szereztem, s ekként De P'"incipatibu.9 C>~im al:~tt <>gy miivecsk,:t szerkesztet
tem , me Ilyben tehetségem szerint meghánytam s vetettem e tárgya t, eloladván a 
fejedelemség mivoltát, ennek kiilönféle nemeit, továbbá miként szNeztetnel{ e tar
tatnak meg s miért bukna!{ meg. És hll valaha tetszett. iinnek egy gondolatom, ez 
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at:onhan Giuliano a főhatalomról lemondott, Lorenzóhoz intézte be
szédét, hűséget és szolgálatkészséget igérvén neki s egyszersmind 
segélyt kérvén tőle 1). E valójában pogány bölcseségü könyv kérlel
hetlen és önző logikával vagyon irva, s a rideg jogra alapítva. A 
zsarnok mindig az igazságot, türvényességet, kegyelmet, vallást hor
dozza nyelvén, de ha érdekei az ellenkezlit kívánnák, ne sokat töröd
jék azokkal ; az ujdonsült kormányokneU a kegyetlenség elkerülhe
tetlenül szükséges, és azon kell lenniök, hogy alattvalóik inkább fél
jék mint szereRSék öket, föltevén hogy a kettií együtt nem lehetséges; 
a kormányok czélja a fönállás, ez pedig csak kegyetlenkedés által 
érhető el "mert az emberek általában hálátlanok, kétBzinüek s maka-

bizonyára nem fog visszatetszést sziilni , s bánnellyik fejedelemnek különösen 
pedig az uj aknak szivesen kellene azt fogaclniok, miért is ~n e müvemet Guliano 
ö f"óu~égéhez intézem. Filippo Casaveechia látt~L azt, és ö . mind magáról a do
logról, mind pedig e tárgyban tartQtt beszélgetésiinkröl értesiteni fogja önt; én 
most folytonosan átnézésével s javítgatásával foglalkozom . 

• Filippóval arról is beszélgettünk, ha vajjon e munkámat átadjuk-e a her
czegnek vagy sem, s ha igen, magam vigyem-e, vagy csalt küldjem el neki- Ha 
nem miLgam adom át ueki, attól tarthntok, hogy Giuliano nem fogja átolvasni, és 
ezen Ardingbelli mimlazon dicsőséget, mellyet fáradozásaim emez utólsó gyiimölcsc 
rám á1·asztana, maga részére fogja kizsákmányolni. Hogy magam adjam át, a 
sziikség parancsolja, mert ma holUH.p tönkre jutok, és ezen állapotban sokáig nem 
maradhatok, a nélkiil hogy szegény~égem kiivetkeztében megvetés tárgyává ne 
legy6lk. Azután még azon ohajtásom lenne, hogy ezen Mediciek egyszer már al
kalm'lzzanak ha nem másra egyeWre legalább malomkü forgatásra, mert ba öket 

magam részére megnyernem nem sikerííl, semmivé vagyok téve ; hn azonban ruü
vem olvastatui fog, mirulenl<i be fogja llt.tni, hogy 11zon tizenöt évet, mellyeket az 
államtudomány tanulnul.nyozáHára fordítottam, sem el nem aludtam sem pedig já
tékkal nem töltöttem el, s azért mindenki okosan cselekszik, ha olly egyént fel
használ, ki mások kárán annyi tapasztalatot gyiijtött magáuak. Mi hüségemet 
illeti , azt nem kellene kétségbe vonni , mert ha már eddig hii tudtam lenni s 
szavamat megtartottam, most bizonyára nem fogok ezen utrúl letérni, és a ki 
uegyvenhárom éven át hií és Leesiiletes maradt , mint én, természete nem válto
zik többé, különben hiis~gem- és bccstilctességemröl szegénységem is kezes
l\edik. 

"Ohajtanám , hogy irja meg öu, hogyan vélekedik ezen dologban, és evvel 
ajánlom magamat, Sis felix. Die 10 decembris 1513. Nicolo Machiavelli.'' 

1) "Fogadja fönséged ezen csekély ajándokot olly szivesen, mint én kiildöm. 
Ha szargalmasan átalvasta és megfontolta tartalmát, meg fog gyözödni, mennyire 
hön kívánom, hogy fönséged mielöbb elérje azon nagyságot , mellyre sorsa és tu
lajdonai följogositják. }~s ha rónséged magas állásáról néha alább vetend i tekin· 
tetét, meg fogja ismerni, milly méltatlannl kell viselnem a sors folytonos és ke
serii iildiizéseit." 

21* 
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csok lévén a büntetés félelmével kell öket féken tartani." Az aláza· 
tosságot kevélységgel, a kegyességet kegyetlenkedéssei váltani fel -
roszal ja, ba t. i. egyezerre s minden átmenet nélkül történik az (I, 41). 
Elegendő valakitől fegyverét elkérni, anélkül hogy meg kellene mon
dani: Én avval meg akarlak téged gyilkolni "akkor ugyis kielégít
hetvén vágyadat, ha a fegyver már egyszer kezedben van" (I, 44). 

S mindezt egy mathematikus nyugalmával vagy egy oly had
vezér bidegvérüségével adja elö, ki egész közönyösséggel számít
gatja, hány ezer ember életébe kerül eme vagy ama helynek bevétele. 
A valentinois-i herczegről azt mondja; hogy "megtette mindazt, mit 
egy eszélyes és erényes embernek meg kelle tennie, hogy megálla
pitsa hatalmát azon tartományokban, mellyeket fegyver s mások eze
rencséje szerzett meg számára;" és hozzá veti: "Megfontolván a 
herezeg mindezen tetteit, én öt nem ócsárolhatom, süt inkább köve
tendő példá.nyképül állitom fel mindazok számára, kiket idegen fegy
ver vagy véletlen szerencse juttatott uralomra." •) 

Azok, kik ugy vélekedtek, miként Machiavelli azért írta e mun
kájá.t, hogy a monarchicus kormányformát a népek előtt gyülöletessé 
tegye, eléjök tárván, mennyi vért és könyllt cHafart az ki 2), vagy 
hogy olly formán járt volna el a Mediciek ellenében mint Sunderland 
herezeg II. Jakab irányában, olly kicsapongásokra akarván öket csá
bítani, mellyek az elnyomottak türeimét dühösséggé változtatnák, azok 
mondom inkább saját szivök mintsem az igazság s a dolgok állása 
szerint ítélnek. Machiavelli nem szi.inik meg a zsarnokokat arra in
teni, hogy szükség nélkül alattvalóikat ne ingereljék. A minö Ma
cbiavelli P t' i n c i p e czimü müvében, ollyannak mutatta magát min
denütt. É r t ek e z és e i b e n, hol érintett munk~jára hivatkozik 

1) Principe, VII. 

') Ugy látszik, hogy legclös~ör A li.Jerico Gentil t> táph\lta e véleményi , ki 
De Leg :úionibUII VIII. 9. igy ir : Sui propositi non est tymnnum im t ituere, sed m·
cani.J eius palam factu, ipsunl mi8e1·ia populis nudum et conspicuum exhibere. Regi
naldo Polo bíbornok, ki Machiavelli halála után néhány évvel késöbl• Florencll
ben volt, irja, hogy ottan n több polgár , kiltkel (í (Machillvelli) bizalmas lábon 
állott, azt mondá neki, hogy Machiavelli többször állitá e18ttök, miként nem saját 
véleményét követte, banern annak gondolko~k~i modorAhoz nlkalmazkodoU., kihez 
Principe czimü könyvét intézte, mert mindig gyülölettel viseltetvén az illyes kor
mányok iránt, szerette volna azokat mE>gbnktatni ; és h1t az, kihez e könyv in
téztetett, meghallgatta és foganatha vette volna az abban foglalt rendszabályokat, 
uralma nagyon kevés ideig tart és magAt{,l öss'l:eroRkad." Apologia ad C'm·olum 
V. Caesarem; B reseia 177 4, L köt. 562 .• lap. 
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(lll. 42. 9.), nyiltan azt tanítja, miként az igazság fogalma azon esz
leletből származik, hogy a jó hasznot, a rosz kárt eredményez szer
zöjének 1) i hogy az emberek csak szükségböl határozzák el magokat 
a jóra i a római köztársaság nagyságának i~mertetö jegyéül "halálos 
büntetéseinek keménységét és a vétkezőre szabott büntetések minő
ségét tekinti" (III. 49) i fennen hirdeti és helyesli az 1793-ki rému
ralom elvét, hogy "a kivégeztetesek mi veszélylyel sem járnak, mert 
a ki egyszer meghalt, nem gondolhat többé boszura" (III. 6); és azt 
mondja, miként Romulust, Tatius és fivére Remus megöletéséért, nem 
lehet kárhoztatni. Az árulásokat olly közönynyel adja elé, mintha 
csak ö maga is részes lett volna azokban, és a valentinois·i herczeghez 
intézett követi jelentésében ezt mondja : "Itn különösen uj fejede
lemnek nem tudnék jobb utasításokat adni, mint hogy a herezeget 
vála~zsza magának példányképül." 2) C as t r u c c i o É l e t e czimü 
történelmi regényében, melly különben nem a regény-hős de a szerzö 
korát ábrázolja, kHiönösen kiemeli, hogy az emlitett hős "soha nem 
akart erő által győzni, ha csalárdság által győzhetett, mert szerinte 
a győzelemben van a dicsöség s nem a módbau", s hozzá teszi, hogy 
ennek e r é n y e s t e tt e i s j e l es t u l a j d o n s á g a i k ö v e
t és r e m é l t ó p é l d á k kén t ajánlhatók. 

Mindenütt nagy közönyösséggel szól az áldozatul esettekről s 
különös rokonszenvet tanusit azok iránt, kik sikert arattak, bárminők 
voltak is különben az általok felh::~sznált eszközök, Szerinte az áru
lás csak akkor kárhozatos, ha nem sikerül j az összeesküvések csak 
azért kerülendők ki, mert gyakran roszul ütnek ki j és hogy sokkal 
jobb megbánni azt, hogy az ember valamit tett, mint azt, hogy nem 
tett. A florenczieknek vétkül rója fel, hogy 1502-ben nem dulták fel 
a föllázadt Arezzo-t és Obiana völgyét, mert "midön egy egész város 
vétkezik az állam elll"n, a f~jedelemnek részint azért hogy másoknak 
példát adjon, részint hogy uralmát biztositsa, nincs más tenni valója 

1) "EbLől származolt a bccsült~tes és jó dolgok fogalma, mellyek az ártal
masok· és vétkesektől csak azért külöi!böznek, mert tapasztaltatvt\.n, hogy ha va
laki jótevőjét megsértette, gyülölet és szánalom tám11dt az emberek között, s meg
rótté.k a hálátinnokat s tisztelettel vi,eltettek a háladatosak iránt, ugyszintén 
meggondolván, hogy azl•ll Aéi·elml'k rajtok is elkövettelhettek volna, ezen roszat 
magoktól ellu\ritandók elhatározták törvényeket alkotni s büntetéseket szabni 
azokra, kik ama törvények ellen vétenek, A in u ét származott az igRzság ismerete." 
Deche, I. '.!. 

') Ba1·átsdjOS levelei negyvenedikében S<iutén illy form/tn 11yilatknzik: "Va

h•utiuois-i herczeg, kinek tetteit, ha· nj fej Prlt·lem voln~k, mindig követnén1. .. " 
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mint azt megsemmisíteni" különben bárgyunak vagy gyávának fog 
tartatui 1). Azt hiszi, miltént a köztársaság nem állhat fen, anélkül 
hogy a nagyok és nép örökös küzdelemben ne legyenek egymással, 
egyedül ezen küzdelmekből származhatván a szabadságra nézve ked
vező törvények. Nála mit sem tesz, Ita egyes ember az igazságtalan
ság áldozatául esik, elegendő ha a köztársaság a kül ellenség s a 
benső pártok ellenében biztosságban van, ö tehát szabadnak és jónak 
tartja az igazságtalanságot, mihelyt a közjót előmozdítja. Ott hol a 
haza üdvéről van szó, sem az igazságos sem az igaztalan, sem a ke
gyes sem a kegyetlen, sem a d icaéretes ~<em a becstelen tekintetbe nem 
jöhet 2). Mindez olly államban, melly hódítáara törekszik, valóhan 
szükséges, de nem ollyanokban, hol mint pl. napjainkhan egy mun
kás nép él, melly n em az igaztalanságot, de saját függetlenségét s az 
egyesek müködéseit, gyarapodását s szabadságát oltalmazza. 

Az előbbi században azon vészteljes nézet kezdett lábra kapni, 
hogy az államot nem lehet a közönséges erkölcsi törvények s a ma
gánjog szerint szabályozni. Ez az oka, hogy a szellemi tekin
tély mindinkább gyengült., a hit az emberekben fogyott, innét van 
végre, hogy a lelkiismeret általúnos elaltatása lassankint a kényura
ságot eléidézte. Ezen tételeket Machiavelli formulázta, és azt téte
lezni fel róla, hogy ö P r i n c i p e czimü munkájával más czelt akart 
elérni mint a me \ly so r aiból kitet11zik1 épen olly an lenne, mintha Aris
totelesről azt hinnők, hogy gunyolódott akkor, midön a rabszolgaság 
jogosultságát vitatáj mcrt olly természetesnek tünt ez fel akkor Gö
rögországban mint az árulás és hütlenség Machiavelli korában. A 
politika most már nem volt a fejedelmek jogainak tudománya, valami 
gyakorlati, a tapasztatat dolga lett az, s mcsterség minden áron be
csületesen vagy becstelenül uralkodni, s az uralmat minden áron 
megtartani j a kormányférfiak ügyessége most nem abban állott, hogy 
a veszélylyel bátran ~>zembeszálljanak, dc hogy elleneiknek nyakokat 
szegjék j abban, hogy gyiílöljcnek, dc cl tudják azt palástolni, hogy 
ábt·ázatuk ne árulja cl, mi bensejökben történik, s hogy mézes sza
vakkal takarhassák el iszonyatos terveiket 

De nem csak az Alpeseken innét goudolkoztak és cselel<edtek 
ekként. Igy pl. X. Leo biztosító levéllel látta el Gianpaolo Baglione-t, 
s midőn megérkezett, elfogatta és kivégeztette; a valentinois-i her
ezeg béke idején ütött :l. romagna-i kényurakra; V. Károly megigérte, 

1) Dec/te, II. ~5. 

') Ugyanott, III. 41. 
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hogy Milanót átengedi, késübb megtagadta ; l. Ferencz lemondott 
Burgundiáról} késöbb megtartotta, s voltak sokan, kik öt arra ösztö
nözték} hogy a Francziaországon keresztül utazó esiiszárt elfogassa j 
a nagy Consalva a sz. ostyára megesküdött, hogy a calabriai herczeg
nek szabad elvonulást enged, késöbb elfogatta; a valentinois-i her_ 
ezeget mint vendéget magához hivtaJ késöbb mint foglyot Spanyol
ol·szágba küldötte; Katholikus Ferdinánd ugyanezen hadvezért kitün· 
tetés ürügye alatt Madridba rendelte s ottan tömlöczbe vettette j to· 
vábbá értesittetvén, hogy XII. Lajos arról panaszkodott, hogy általa 
kétszer megcsalatott, felkiáltott: "Hazudott a semmirekellő j tíz
szernél is töbször megcsaltam." Hasonlóképen több ízben láttuk, 
hogy a schweiziak épen az eidöntö pillanatban hagyták el a zászlót, 
melly alá szegödtek, hogy a sion i bíbornok hidegvérrel engedte át a 
francziák pusztításainak Ereseia lakosait, kiket épen ö lázitott fel 
Francziaország ellen, s hogy végre Franczia-és Spanyolország a .béke 
közepett árulták el szövetségeseiket. Illy nép között a politikának 
nem volt más szerepe mint azt tanítani, hogyan lehessen a csalásnak 
csalással elejét venni s egyik gyilkosnak a másikat megelőzni. 

Machiavelli tehát nem tett egyebet mint ezen eljárást egészen 
természetes dolog gyanánt tünlette föl; hidegen s minden szenvedély 
nélkül latra vévén az eszközöket és czélokat} a roszat nem mondja 
jónak de hasznosnak 1) j vajjon azonban a hasznos eléje teendö-e a 
jónak, ennek eldöntése szerinte a ezerzetesek dolga. A vegyész ha· 
sanlóképen előadja a méreg s magzathajtó szcr készítési és haszná
lati módját; vajjon azonban használandók-e azok vagy sem, ennek 
elhatározása nem az ö dolga. Azon körülmény} hogy ö hangosan és 
nyiltan ki merte azt mondan i, amit ma az ember saját lelkiismerete 
előtt is alig vallana be, amellett tanuskodik, hogy mindez nem állott 
ellenkezésben az akkori közvéleménynyel, és nem is lehet mondani, 

') "Szándélwm lévén olva~óim számár~ valami hasznosat irni, jobbnak 
láttam m~l.!'arn1\t ~ dolog v~Jódi ~ nem k~pzcleti igazd.g~ után il'lmyozni. Sokan 
közt/\rsaságokat és fejedelemségeket képzeltE>k magoknak, minöket valósigban sem 
nem híttak sem nem ismertek ; mert olly nagy a különbség e Mt dolog között: 
hogyan élünk s hogyan kellene élnüuk, miként az, ki elhagyná. azt, a mi töt-té
nik, azért, a minek tört•'~nnie !tell eu e , tapasztalniL , hogy ezen az uton inkább 
vesztén mint önfent.artásán müködik, mert annak, ki minden tekintetben a jó és 
jog fogalm~i szerint éhu', szükségltépen semmivé kellene lennie annyi rosz kö
zött. Azért egy fejedelem ben, ki magát fen akarja tartaní , megkivántatik, hogy 
t.udjou nem jó is il'lllli, és azt a ~ziikség szerint használni vMgy tm•Ilözni.• .. 
l'rinr.ipe, XV. 
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hogy ő találta volna fel a veszélyes elméletet, mellyet l<Ol'Unkban ról2. 
neveznek el, hanem csupán elöadta az 11kkor uralkodott s gyakor
latba vett általános nézeteket; de az ember rendesen könnyebben 
megbocsátja magát a rosz cselekedetet mint annak elmélctét, s in
kább a bünt, mint az álokoskodást. 

Egyébiránt a tények már Machiavelli közbejötte nélkül is el
méletekke alakultak, s XI. Lajos n ak Commines által szerkesztett 
É l e t t ö r t é n e t é b e n, melly a P r i n c i p e czimű mű megjelené
sét husz egész évvel megelőzte, hasonló tantételek állittattak fel 1) 

Az öszinte Montaigne D e l' u t i l e c t de l' h o n n e t e cziruü mun
kájában ott találtatik, hogy minden politikai rendszerben olly hivata
lok is szükségesek, mellyek nem csupán alja8ak, de még vétkesek is, 
hogy a bünök a társadalmi kötelékek összetartásában épen azon szol
gálatot teszik, mellyet a mérgek az egészség föntartásában, hogy to
vábbá az államokban vagynak vitéz polgát·ok, kik az ország jólétéért 
életöket is feláldozzák , de ha a közjó megkívánja, hogy az ember 
hazudjon, áruló legyen, söt gyilkoljon, az illy hivatalok ügyesebb 
egyénekre bizandók. Guicciardini T ö r t é n e l m e-ben folytonosan 
ugyanazon tanokat hirdeti; Francesco Vettore pedig igy ir: "A le
hető legjobb ujságok egyikének tartanám, ha azt hallhatnám, hogy a 
törökök Magyarországot elfoglalták s Bécs ellen indultak, a luthera
nusok Németországban felülkerekedtck, és a mórok, kiket a császúr 
Aragoniából és Valenciából kiüzni akar, makacsul ellent }i!lanak s 
nemcsak magukat véd!llmezni de ellenfeleiket megtámadni is képe
sek." Kevéssel késöbb Machiavelli után Paolo Sarpi szerzetes 
szerepelt e téren, ki P r i n c i p e o C o n si g l i a ll a s i g n o r i a 
d i V e n e z i a czim alatt megjelent könyvében eléadj a, miként kor-

1) A történelmi társulat kiadása szerint, L l<iit. ;n 7 lap. Je veulx desclare•· 
une tromp~·ie ou habilité, nin.•i r]!l'o11 vauldra nommer, rm· elle fut ~a('lern~nt c0'/1-
duicte. 

278. lo.p. ll pou1-ra sembler, au temps advenir, a cwlx 'lui ven·ont cecy, que 
en eu deux princea (Xl-ik Lajos és a burgundiai herczeg) n' y eut paa grant foy; 
· . • maia quant on penaera auz auttres p1·inces , on trauvera ceulx-cy grana, nobles 
et notablea et le rwtre trés-saige . . . Je cuyde estre ce1·tain q1te ces d~uz p1·inces y 
aUoient toua deuz en ;,,lention de t.-ompm· chascun san conq1a~qnon. 

JI. köt. 311 lap. Ludavic S.force estoit homme tds-sm[Je ... et homme san.< 
loy s'il veoit san proujJit pour la ,-ompre. 

Comm.ines minda~által megengedi , hogy a~ országok sorsát a GondviHelés 

intézi , ole mint mondjo. , a világ gonoMzságó.t is Mzükséges megismertetni, nem 

azért, hog·y a?.t fölhasználjuk, <le hngy :t!to'>l iiri,kedhessünl< l. l<öt. 1!37. lap. 



mányozandók a köztát·saság keleti alattvalói s a többek közt arra ösz
tómd a kormányt, hogy teljességgel ne higyen a görögöknek, sőt ugy 
bánjék velök mint vadállatokkal, szedje ki fogaikat és körmeiket, 
gyakran alázza meg öket, s kiilünöscn mi alkalmat se engedjen nekik 
arra, hogy magukat a hadviselésben kiképezhessék ; kenyér és bot 
elegendő nekik, ez emberiségi tekintetet tartsa fel máskorra. Másutt 
pedig ezt á!litja. "a legigazságosabb tény 1 mellyet egy fejedelem 
véghezvihet, az, hogy önmagát fentartsa ;" és azt akarja, hogy a ne
mesek a kereskedéstől tiltassanak el, mert a nagy vagyonosság uj 
erkölcsöket és szokásokat hoz létre 1). 

Machiavelli tana tehát általában el volt terjedve. Fö kivánsága 
volt az erős kormány, melly "a nagyokat félelemmel töltené el, s aka
dályozná, nehogy pártokat alakítsanak, mellyck az államot rendesen 
enyészetbe döntik;" 2) ugyanazért Florenezet Velencze példájának 
követésére figyelmezteti, melly "a hatalmasokat .féken tartja;" J) to
vábbá sziikségesnek állitja 71 hogy a polgárság egyetlen testiíletté 
egyesitessék s el<ként mindnyájan egy személyt ismerjenek uralko
dójoknak ;" 4) Lorenzot pedig arra ösztönzi, hogy Olaszországot az 
idegenektől tisztitsa meg. Mellyik leendett azután jobb kormány
forma, a köztársaság vagy a fejedelemsdg-e, az vagy mi fontossággal 
sem birt előtte, vagy véleményét a szerint változtatá, a mint szabad
ság-s~eretete emelkedett vagy alábbszállt. V ég tére kétségbe látszik 
e;,ni a köztársaság szétzilált ereje felett s kijelenti "hogy egy fejedel
mi kézre van szükség, me!! y megfékezn é a nemesek kicsapongásai t." 
Illy erős egységet a valentinois-i herczegtől remélit; késöbb midön 
látta, hogy ennek a szerencse hátat fordított, Lorenzo Medicihez for
dul, ki sokkal képtelenebb volt ugyan e tekintetben amannál, de egy 
fiatal pápa által támogattatott. l% ben is csalatkozván, uj ból a flo
t·enczi köztársaságra veté szemP-it, de reindenesetre a nemesek e l
n y om a t ás á t követelte. A közönséges emberek módját·a a köz
vetlen eredmények után itélte meg a dolgokat, a nélkül hogy a távo
labbi következményeket és czélt belátni képes lett volna; Borgiát 

1) Mnrellet. abbé Eu.tékiralaiban (Párizs, 1823) 1766 ról Pietro Verri-től 
egy levél !'orrlnl elö, mellybeu ez moiulatik: "Mellyik más t11rtornány, miut épen 
a mienk, szült egy Maelrinvcllit és egy l•'ra Paolo Sarpit? Két politikai szöruy, 
kiknek tanaik olly emhertelcnek mint hamisak, és a kik hírlegen f<~jtegetik a biiu 
~lönyeit, miután az nrény hasznait n~ru ismer·ik." 

') Della ri( di Pirenze. 
3 ) Diseot· .• i, l. könyv, 49. 

') Vettore-h~:r. intézett. le'·"lé·hpu. 
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csodálta, s egy szellő elég volt, hogy ezt anny i ravaszsága s erősza
koskodása után semmivé tegye, elegendők valának a körülmények, 
mellyeket ö előre nem látott. 

És ö mit nyert mindezekkel 'l A kényurak nem sokat törödtek 
vele; utóljára is csak annyira birt menni, hogy Medici bíbornok egy 
ltövetséggel bizta meg öt a carpi-i ferenczrendüek káptalanához, e 
főpap testvére pedig Florencz történelmének megirására szcílitá fel, 
ezért bizonyos évpénzt rendelvén számára, E munkájában mindent 
gm.dosan kikerült, mi által valakit megsérthetett volna 1); szerencse, 
hogy halála előbb következett be, mint kora eseményei elbeszélésé
hez fogott, hol lebeteti en lett volna a szirteket kikerülnie. Azonkivül 
hogy egyedtil Rómát és Görögországot tartván szemei előtt Floren
ezet ezek wintájára akarta átalakítani, mit sem gondolt dökorával, 
véletlen esetekből származtatta azt, mi az alkotmányos kifejlődés 
utján jött létre, s holmi elvontságokkal és mellékes dolgokkal meg· 
fosztja a történelmet amaz élén kségtöl, me ll y a kr6nika-iróknak an
nyira sajátjok. 

Egészen más természetet s más szilárdságot keresünk mi egy 
szabadelvü férfi.uban, az üldöztetés magában nem elegendő arra, hogy 
valakinek a szabadelvüség hirnevét megszerezze. Az olvasó méltán 
kérdheti, vajjon tarthatjuk-e jogosau fedhetlen jellemü- s buzgó köz
társaságpártinak azon Machiavellit, ki folytonosan arra inti polgár
társait, hogy mindegyik kormányformával béküljenek ki; kinek ba
rátai a florenczi vigczimborák s legbizalmasabb emberei az elvetemült 
s hazájokhoz hütlen politikusok valának ; ki aljas vágyainak rabja 
volt, örökösen pénzzavarban szenvedett, az egyszerü és elvonult éle
tet a nyomor tetőpontjának tekintette; kinek folytonosan zajra, élve
zetre, szerelemre, a nagyok kegyeire s hivatalokra volt szüksége. 
Hogy ezekre szert tehessen, hízelgett X. Leonak, hízelgett VII. Ke
lemennek s a gyáva Lorenzonak ; ezek kínpadra vonatják öt, s ö 
mégis dicséri azokat, koldul tölök s hogy annál inkább hízelegjen ne
kik, Soderini tiszteletre méltó kormányát bántalmazta. 

Más kortársai, kik érezték ama politika gyászos következmé· 
nyeit, irtóztak Machiavelli ledér könnyclmüségétöl s átkozták az el-

1) 1524-ben Guicciardini-ho11 igy ir: "l~é8z)elcsségekbe akarván bocsátkozni 
ohajtatulom öntö! megtudni, ha vl\jjon kitegyem-e magamat azon veszé lynel{, hogy 
az eseménye){ kiemelésével, vagy kicsinyítésével kedvetlenséget okozz:tk. Egyéh
ii'KIIt. szá.mot vete]{ magammal is é~ igyekezui fogol<, bngy ha Iti is mo111lom "'
igaz•ágot, senkit u c sértsen az." 
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vetemült tanácsokat, mellyekkel P r i n c i p c czimü könyvében az 
urbinói herezeget arra ösztönözte .hogy a gazdagokat vagyonuktól, 
a szegényeket becsületöktöl, s mindnyájo~at szabadságuktól foszsza 
meg." Ő ennek következtében ki akarta vonni könyvét a forgalom
ból, mindazáltal a nép vonakodott a hadügyi titkárságot neki vissza
adni 1); annyira fellázadt a közvélemény ama hideg elemzés ellen, 
melly a régiek példájára az egyént feláldozta a fejedelem személyével 
azonositott állam jólétének. És mi, kijelentvén, ho gy Machiavelli és 
Guicciardini rendkivül sokat tettek az uj politikai tudomány kifejté
sére, azt tartjuk, hogy ök a keresztény irodalom botránykövei, s öket 
a pogány világ nagy emberei közé utasitjuk. 

lladtudomány. 
Valamint a többi tudományok a régieket vették fel mintául, 

Machiavelli szintugy a hadtudományt is ezen utra akarta terelni. 

1) .A rendkivüli gyülölet okát, melylyel irántu minclenki viseltetett, azon
kivül hogy féktelen nyelvii, nem igen becsületes, sőt állásához illetlen életíi volt, 
azon munku képezte, rnsilyet Il Principe czim alatt szerkesztett s Lorenzo Medi
cihez, a dicső Lorenzo unokájához intézett avégből, hogy ez magát Plorencz kor
látlan ur&vá tegye. E munkár61 (melly val6b;m istentelen, s nem elég, hogy azt 
mindenki utálja, de meg kellene semmisiteni , mire a forradalom után a szurzö 
maga is törekedett, akkor még nem lévén kinyomatva) mindenki azon hiedelem
ben volt, hogy azt t&nitja, miként a gazdagok vagyonukt61, a szegények becsüle
töktől, mindkettejök pedig szabadságukt6! fosztassanak meg. Azért halálakor az 
történt, a mi a jövőben meröen lehetetlen , hogy t. i. a felett a jók és gonoszok 
egyiránt örvendeztek, ami onnét származott , hogy a jók gonosznak , a gonoszok 
pedig maguknál nemcsak gonoszabbnak de egyszersmind iigyesebbnek is tartot
ták." Varchi, Storie, III. könyv, 21 O. lap. 

Giambattista .Busini pedig igy ir r6Ia: "Az egész világ Prindpe czimii 
munkája miatt gyiilölte : a gazdagok azt hitték , hogy a Principe egy olly irat. 
melly Lorenzo de' Medicit arra ösztönzi, hogy öket vagyonuktól, a szegények is
mét hogy szabadságnktól foszsza meg; a ~iránkozók (Piagnoni) eretneknek, a j Me 
becstelennek, a gonoszok magnknál is gonoszabbnak s iigyesebbnek tartották , s 
ekként mindenki gyülölte. Öregségében a legbecstelenebb, mindenekfelett pedig 
féltékeny s irigy volt, azért bizonyos labdacsokkal élt, me Ilyekre n receptet Za
nobi Bmeci-tól kapta. Részint bubánat, részint természetes okok miatt beteg 
lett, Jegnagyobb fájdalmát sértett dicsvágya okozta, azt kellvén tapasztalnia, hogy 
állomását a nála sokkal alantabb álló Giannotto nyerte el. . . Mint bet~og elkezdé 
az érintett labdacsokat szcclni. dc mindiukábh g-yengiilt, bnja pedig sulyosbodol.t, 
s elbeszélvén amaz olly igen elhirhedt álm{Lt Filippo, Francesco del Nero és Ja
copa Nardi elött, iszonyn elégül~tlenség s gunyolódások közepeU meghalt. M. Pi
etro Carnesacchi (ki nővérével egyiitt Rómából vele jött) mondja , hogy gyakran 
hallott& öt sohajtani, a midön értésére esett, hogy a fóváros szabad lett. Hiszem, 
hogy állapota bántotta Ut, mert különben rendkivül s:~Jerette u sz11lmdKágot, de 
lAjt neki, hogy Kelemen pápával szövetkezett." XI. levél. 
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Érintettük már, hogy a hadmüvészetben eszközlött javítások 
a zsoldos csapatoktól származtak. A h ü bériség helyére, melly nem 
egyéb volt mint az egyesnek a tömeg feletti tulsulya, a községek és 
népek lépvén, ezek szükségesnek látták az ellenkezőt léptetni életbe, 
az egyéni erő ellenében a tömeget állitván fel. Ekként keletltezett az 
uj polgár-katonaság; igy a schweizi gyalogság, melly három-négy 
ezer emberből álló s négyszöget képző zászlóaljakban 1 tizennyolcz 
lábnyi kopjákkal, két kézre készült hosszu kardokkal, csekély védelmi 
fegyverekkel s puskákkal visszanyomta az ellenséges lovasságot B 

félelmes benyomást gyakorlott az ellenfél hadseregére. De szét· 
válva kellvén harczolniok, elveszték bátorságukat, nem sokat értek 
az egyes állások védelmezésében, az ostromokban és rohamokban; s 
felbomolván nehezen valának ismét egyesithetök. 

A spanyolok már hét század óta folytonos harczban lévén a 
mórokkal, elsajátították azon vitézséget, melly leginkább az apró csa
tározásokban tanulható el. Midön az idegen uralmat kiirtották s hó
ditási vagy kalandozási vágyból Europát nyugtalaníták, a schwei
ziak után legjobb gyalogoknak tartattak, sőt idővel azokat felül is 
multák. Rendkivül mértékletesek valának és a nélkülözésekkel s fá
radsággal egyiránt daczoltak. Támadási eszközökül alabárdot vagy 
kelevézt, kardot s gyiikat vagy tört hordottak; Olaszországban a 
schweiziaktól eltanulták zárt zászlóaljakat alakitani s átvették tőlök 

a kopjákat. Ha összezavarodtak, egyenkint támadtak, s vértezett 
sisakjok által fedezve a kopják közé rohantak s gyilkaikkal pusztíták 
az ellenfélt Felette távollévén haz~joktól szökésre nem igen gon
doltak, s a hadjárat bevégeztével nem bocsáttattak el, s ekként a 
hadviselésben s fegyelemben mindinkább nagyobb tökéletesség1·e ju
tottak. 

A francziák az angolok ellen viselt háboru alatt sokat ja vitot
tak hadrendszerükön. A bovines-i győzö bizonyos zsoldot határozott 
a harczosok számára, s innét vette kezdetét a rendes katonaság. A 
szabad-lövészek és vadászok, kiket VII. Károly szedett össze, Fran
cziaországban első könnyü lovasság valának 1). Ugyancsak ö gyalog 

1) U1·domwns qu' en cltaque pm·ui~se de null' e I'U!Jaume !J a um un rwchie1· qui 

sera et se tiend•·a continuellement en Itabitlement auffiaant et convenable de 8alade, 

dague, eapée, a1·c, t•·ouase, jacque, ou hague de b1·igandine, et se1'1nU appeléa les fi·anca 

archiera ; lesquels aRront e1leus et choisi par 1101 esleWI en chaque élect·ion, sans avoi!· 

r!_qard 'fl.f faveur a la !'ÍchP-'l.Ye et aux t·equétea que t'on 1'nun·oit .Yul' ce faire. Et 
,._,.,",, tem,,,. de no·us .,ervi!· toutea lea fois 'iu'üs _.e,·o11t pm· nous numcie%, el few· fe-
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lövészeket is állitott fel. Ezek körülbelől egy nemét képezték a nem
zetörségnek s bizonyos számban a községekre valának kivet ve; béke 
idején tüzhelyeiknél hagyattak, azon kötelezettséggel, hogy magokat 
időnként a fegyverforgatásban gyakorolják. A lovasságot tizenöt 
századra osztá, mellyek mindegyike hatszáz ernberből álloU Ekként 
a lovasság száma kilenczezerre rugott, ide nem számítva az önkényt 
jelentkezöket, kik azon rémény ben, hogy egykor ök is e hadtestbe 
léphetnek, szintén hozzájok csatlakoztak; mindegyik századnak egy 
kapitánya, egy hadnagya, egy vezetöje s egy zászlótartája volt. Ek
ként a lovasok most már nem egyenként s kényök kedvök szerint 
valának harczolandók, de hadtestekre s csapatokra osztva huszával
harminczával a határazéli vagy az ország más városaiba helyeztettek 
el, s gyakran megvizsgáltattak az arra rendelt felügyeli; által. A dan
dár-parancsnok felelős volt. a vezénylete alatt álló fegyveresek által 
elkövetett kihágásokért. A zsoldot a király fizette, a városokra hadi 
adó gyanánt kivetett összegből fedP.zvén azt. Ezen intézkedés sok 
bajtól megmenté a társadalmat, mellynek a katonák valódi átkai va
lának, s egyszersmind halála volt az a régi lovasságnak, miután a 
lovagi czim senkit sem jogositott többé parancsnokságra s kivált
ságokra. 

A többi hatalmasságok utánozni igyekeztek a francziák hadi 
intézményeit, de csupán a burgundok mérkiizhettek velök. A dra
bantok vagy könnyü gyalogok épen ugy miként a zsoldos csapatok 
idejében most is apró csatakba ereszkedtek s nyugtalaníták az ellen
séget, a rendes fegyveresek háta megett vagy épen melléjök helyez
kedvén el; s midön ezek csatarendben s felnyilazott íjaikkal az el
lenséget megszalasztották, a drabantok előre törtek, egy vagy két 
ellenséget elfogandók s megölendők. 

A könnyü lovasság mint külön hadtest csak akkor kezdett némi 
fontasságra emelkedni, .midön XII. Lajos a stradiotákat 1) zsoldjába 
fogadta. Ezek görög lovasok valának , fejökön arczvért s forgó 
nélküli sisakkal , testök fenső részét pánczéling fedezte, fegyverök 
pedig kardból s egy hosszu botból állott, melly mindkét végén erösen 
meg volt vasalva. Néha gyalog is harczoltak, s közönségesen a velen
czeiek és nápolyiak hadseregében alkalmaztattak, kik azokat a tar
tományaikba menekült albániaiak közöl fogadták zsoldjokba. Com-

rom pay er quat1·e fi·ancs pou•· hom me pou•· ehacun., ma is du tem.pa qu' il11 nous aervi

,·ont. Ordonna.nee de Montils !ez Tours. 
1

) ~'t~r<-rtÓ't''/>, harczosok. 
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mines azt mondja, hogy ezek a fornovo-i csata kezdetén sok bajt 
okoztak a francziáknak '). XII. Lajos Genua ellen indulván közölök 
kétezret zsoldjába fogadott, kikből néhány század könnyü lovasságot 
alkotott, melly azután a régi lovassággal egyesíttetett. A lovasság 
csakhamar pisztolyokat kezdett használni a lándzsák helyett, megki
mélendő lovait, mellyekre a katonák sokszor a csata hátrányára kü
lönös gondot forditottak, mignem kimondatott, hogy a 16 az állam 
tulajdona. 

Machiavelli sajnosan tapasztalván, hogy az olasz katonaság a 
<!sapatvezérek hibái miatt mindinkább alásülyed, megmutatni töre
kedett, hogy égető szükséggé vált a nemzeti hadsereg és fegyelem 
felállitása. Valamint a többi tanok e században a régiek által követett 
utakra tértek, ugy ő is had tanát, a latinok és görögök hadászatát tart
ván szem előtt, akarta átidomitani, s jóllehet maga nem volt katona, 
abban fáradozott, hogy a régi hadmüvészetet az ujabbi modorokkal 
összeegyeztesse. Hazájában sok tapasztalatot szerezhetett e tekin
tetben, telve lévén az idegenekkel, kik Europának ezen szép tal'to
mánya felett czivakodtak, s kik részben nem valának onnét többé 
táv.ozandók ; egy lovagias és egy határozott király hadserege állott 
itt szemköz t a csatatéren, hol a liifegyver feltalálása alig sejthető 

változásokat vala létrehozandó. 
Fabrizio Colonnát, kit V. Károly az ostrom-müvészet nagy mea

terének tartott, s ki efféle javaslatait egy értekezésben terjeszté Il. 
Fülöp elé, Machiavelli egyik beszélö gyanánt lépteti fel párbeszédei
ben. Ezekben különös undort tanusit ö a kalandor katonák iránt, 
kik ezerinte valódi utonállók, holnap azok részére állanak, kik ellen 
ma harczoltak, kegyetlenek ha nincs veszély, s bátrak ha a zsák
mány reménye által lelkesittetnek, egyébként minden vitézségöket az 
általok felvett hangzatos nevekbe, minök: Üsd, Vágd stb.- helyezik. 

Az olasz gyalogok ekkor egy kilencz röf hosszu htndzsát hasz
náltak, kardjok vége inkábh gömbölyü mint hegyes, s fejök nem volt 
vértezve; némellyek hátukat és karjaikat megvédendök, három röf 
hosszu alabárdot használtak. Machiavelli azt inditványozá, hogy a 

1) "A stradiotAk, voltak légyen azok gyalogok vagy lovasok, egészen török 
m6dra öltözködtek, fojöket kivéve, mellyen turb(mt nem hordtak; mindannyian 
erös és megedzett férfiak v11l6.nak, magok éR lovaik egész éven Ílt a szabadban 
háltak. Általában görögök voltak, s nzou helyekről jöttek, mellyeket keleten a 
velenczeiek birtak ; lovaik igen j6k s mind Törökországb61 vali>k. A velenczeiek 
nagy mérvben használták öket , és bizodalommal voltak irántok , bátor emberek, 
és sok bajt okoztak az ellen~ége R tábornak, midön rajta ütöttek." 
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macedoniai és a római rendszer egyesittessék, s az első sorok kop
jákkal láttassanak el, ezekkel az ellenséges lovasságot visszaveren
dök, a többiek pedig olly kardokkal, mellyek az önvédelemre legczél
szerübbek i továbbá hogy a várak elsánczolt táborokkal pótoltassa
nak, s a hosszadalmasság gyors és döntő rohamokkal helyettesittessék. 
A csapatvezérek azokása ellenében, melly szerint mindegyik katona 
négy lovat vezetett, a németek példáját mutatja fel, kiknek csak egy 
lovuk van s minden husznak ismét egy a podgyász hordozására. A 
katonai és polgári élet ugyszintén a politika és hadi taktika között lé
tező viszonyokról az öt jellemző publiczistai lángelmével értekezik s 
mindenekfelett azt igyekszik kimutatni, miként kelljen a hadakozókat 
felfegyverezni, s a csatában elhelyezni. A görögök és rómaiak pél
dája után a tömegben való felállitásnak adja az elsőséget s javasiatha 
hozza a dobok, zászlók, forgók, szinel~ s más a rend fentartására hasz
nos eszközök behozatalát s kétségen kivül helyezi a hadgyakorlatok
nak s a katonai marsok szabályozásának szükségét. Roszalja a had
seregnek elő- és utócsapatra s főtáborra való felosztását, szerinte ele
gendő levén, ha a hadsereg frontot képezve nyomul előre s elül-hátul 
bizouyos számu lovassága van i uj s nem a régiektől vett eszme ez, 
mellynek felhasználása II. Fridriknek annyi dicsőséget szerzett. Bi
zonyos rangfokozatot állit fel, melly kellő arányban áll az egyes em
ber s a tömegek képességeivel, s az általa ja vaslatba hozott szigoru 
renddel. A polgár folytonosan vegyen részt a hadgyakorlatokban 1 

de katona csak a veszély pillanatában legyen. 
Ezek voltak az ö eszméi a hadászat átalakitását illetőleg. "Nem 

hasonlitanak azok a franc:tia királyéihoz, mellyek azonkivül hogy ve
szélyesek egyszersmind sértök, de inkább a régiekéihez, kik lovassá
gukat alattvalóik közől toborzották s béke idején haza küldötték, 
ottan mesterségük után élendök." Ugyanezt behozandó, kezdetben 
tizennyolcz évtől negyvenig minden embert, azután pedig minden 
tizennyolcz éves ifjut katonakötelezettnek kivánt tekintetni, hogy igy 
szükség esetében mindannyian fegyvert foghassanak, állandó kato
náskodásra azonban ne köteleztessenek. Szükséges pedig, hogy az 
ember ne kényszeritésből, hanem egy szent kötelesség érzetéből fog
jon fegyvert, ezen tüz azonban ne ragadja az embert vigyázatlan tet
tekre. Őrkiséretckre, kisebb megbizatásokra s tiszteletörségre kü
lön testületek alkalmaztassanak, hogy igy ezen szalgálatok által a 
zász\6al_jak meg ne gyengittessenek. Békében a katona nehezebb 
fegyver, ruha· és lábbeliben gyakoroltassék, mint a minöben háboru 
idején utaznia kell. 
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Azon javaslata, hogy a gyalogság a falvakból, a lovasság pedig 
a városokból toborztassék, az Athenében divatozott szokásra emlé
keztet bennünket, hol azt az alkotmány fejtette igy ki, s nálunk mi 
értelemmel sem bir. Bevallja, hogy a régi lovasság, nem lévén ken
gyele, mellyre hadakozás közben nehezkedhetett volna, alantabb 
állott a maináL Hasonlóan beismeri, hogy az uj fegyverek megsem
roisiték az egyéni erö eliínyeit, valahány~zor azonban azok haszná
latáról szól, mindig a régieknek adja az elsőséget; a puska s más 
lőfegyver szerinte csak a római katonák által használt nyilt és pa
rittyát helyettesíti. Hogy azonban kortársaival egyetemben illy ki
csinylőleg nyilatkozik azokról , azon ltlirülménynek tulajdonitható 
hogy akkor az emberek még nem igen voltak jártasak azok haszná
latában, s fontosságukat és következményeiket nem isme•·ék. H noha 
a löfegyverek használata következtében szélesbiteni kellett volna a 
frontot, még mindig a bevett szokás mellett maradtak s a régiek pél
dájára tömegekbe vonták IJssze a gyalogságot. Machiavelli szintén 
el volt telve csodálattal a rómaiak iránt, a bevett szokás és a· schwei
ziak példája is hangosan szólván mellettök, noha a marignanói csata 
meggyőzbette öt, hogy a sereg tömegesitése az ágyuk ellenében sze
rencsétlen intézkedés; és nem tudván kellö értékök szerint becsülni, 
a löfegyvereket, mellyek nagy távolságban is pusztításokat okoztak, 
azt akarja, hogy a seregek miként a rómaiaknállegalább huszonnégy
harminczezer emberből álljanak. Midőn azonbao az erősségekről ér
tekezik, ö is belátja az aláaknázás vészes következményeit, és nem 
tartja czélszerünek, hogy valameily erőditett városban vár vagy sáncz 
legyen, mert az őrség rendesen nem fogja a falakat olly elszántsággal 
védeni, ha tudja, hogy ezeken kivül is van még számára menhely. 

Algarotti hevesen kikel azok ellen, kik Machiavellit nem tart
ják a hadászat nagy mesterének, noha e tekintetben semmi ujat nem 
tudott felmutatni, azon küliincz gondolatát kivéve, hogy az árkok a 
falak háta megé huzandók ; némelly általa javasiatha hozott fegyve
rek egészen használhatlanok ; a gyalogságnak a lovasság feletti fen· 
söbbségéről táplált véleménye épen nem uj, ez akkor már általánosan 
el volt terjedve i 1) néhány, de mondjuk számos jó nézet pedig nem 

1) Daniello de Ludovisi az oltomán bit·odulomról 11 velenezei tanácshoz in
tézett s 1534-ik évi junius 3-án kelt ;'elentésében igy ir: .A fegyverek minden 
idl:lben >ikeresebben és hasznosabban használtattak a gyalogság mint a lovasság 
által, ami különLözö id ö Len és belyeken már régen el volt ismerve 1 különöseu 
pedig a r6maiaknál. És ha a közelebbi időkben Ol:;szországban a lovassAg a 
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elegendő arra, hogy öt a nagy strategikusok közé helyezzük. Mint 
politikai bölcselő azonban méltány lást érdemel, a nemzeti hadsereget 
szervezni a a zsoldosok szomoru látványát az olaszok erkölcsi erejé· 
vel óhajtván felcserélni, ami bebizonyitandotta a világ elött, hogy 
nem halt még ki belölünk a régi vitézség. 

Undi é~l)ift•szt•t. 

};agyobb érdemet szereztek magoknak az olaszok a hadi épité
szet terén. VII. Kelemen a tiibbek közt Párma és Piacenza megerő
sítését a veronai Michele Samnicheli (J 484-J ;,59) és idősb Anto
nio Sangallo- épitészekre bízván, ezek olly siken·el végezték be vál
lalatukat, hogy Sanmicheli szerelmefl lett az építészet e nemébe, s 
az eddig divatozott erődítési rendszert a hadászatban történt válto
zások szerint átidomitá. Eddig egy erős fal, széles árkok, az egy
máshoz két nyillövésnyi távolságra álló négyszögü vagy kerek tor
nyok, mellyek a közbeeső védfalakat védelmeznék, elegendők valá
nak egy város biztonságára. Most hogy a löfegyverek használatba 
jöttek, részben szegJetes részben kerekded tornyokat, kelle építeni, 
mellyeket, minthogy a tulajdonképeni bástyáknál korábban épittet
tek 1), ezek föltüntével le kellett rombolni, mert a védfalnál maga
sabbak lévén, a védelmPzést akadályozták. Sanmicheli a bástyákat 
majd többé majd kevésbbé tompán kinyuló háromszögben épité, ugy 
hogy azok a két szárnyra támaszkodnának, mellyek a védfalakat vé
delmezik ; a szárnyakat alacsony szobákkal látta el, honnét tüzelés 
által a védfalak és árkok védhetők valának. Mig a régi roadornál 
a homlokzat fedezetlenül hagyatott, mostan az erösség minden részét 
szemmel lehetett tartani a bástyák szárnyairól. 

gyalogságnál job l, hirheu állott, ennek uka a esap:ttvvzérck (coudoltieri) ros:.: 
akaratában keresend ö, kik a gyalogságot becsmérelvén és ezáltal a fejedelmeket 

sok hns:.:onvehetö fegyverestől megfosztván, mindl'n dicsőséget lovasságukra akar. 
tak ruhá:tni , hogy igy Olaszor.;zág sorsát kezökben tartha,..sák, ami ennek nagy 
rornl!~ával s jó ré~zben szolguság3val végződött. 

'l Hogy Hanmicheli hásryái nem elsöle voltak , mpg· vm1 mut.atva C. Pro
mis által a Comrnenli al Martini czimii munkában. Florenez lcörlil rnl•r 1526-ban 
léteztek, UrbiJHíban l :)21 után, Barib:m 1524 e Hítt. Rhodu" 152~-ki ostromának al
ltalmával a v(·dgátak a vicenzai Basilio della ~cala, I. Miksa és V. Kll.roly mér
nöke :\Ital már a mai a lal< han valának készítve; 1519-ben savoyai III. Károly 
illy bástyákat épittetett a nizzai hPgyen lévö várhoz; 1518-ban Alherto Pio igy 
erösitP.tte meg Carpi-t; s illy rnodrorhan lhttatt.ak el bflst_v{~kkal Pádna, TreviRo, 

Perrara ~ má, hPiyek. 

x v. 



A fi.iggöleges védmii.vek helyébe most lejtösek épittettek j a 
várnak nem volt oly része, mellyet egy másik nem híthatott s védhe
tett volna j az: ágyugolyók ferde sz:iigben érintvén a falakat, nem 

okozhattak olly nagy kárt, mintha egyenes in\nyban érintik, s ha •• 
külsö falaknt lerombolták volna is, a fiild iinrnagától fenállott. Illy 
modorhan épité Samnieheli Veronában~~ l\b.gclolna s más bástyákat, 
mellyek 'napjainl(ban a lnnevillei b~keklités egyill; föltétele követ

keztében leromboltattak, igy szintén azoknt, mellyek Legnago-, Orzi
nov i-, Castello·, s késiill h Sehenieo-, Cyp1·ns , Can d i ában s romániai 
~:\.poly városában úpittett ek, s mellyr'k a tiiriikök ellenébPn hatl\lmas 
védgátakul szolg:íltak. V elenezeiben Li elo erlídben, mclly külünben 
nedves helyen van építve s e mellett a tenger hullámai :Utal i;; csap
kodtatik, e bástyák fénycsen ki:Uiott:í.k a p1·ób:í.t, ugyani~ valamennyi 
nehéz ágyu egy pillanatban süttetett cl rajtok, a nélkül hogy valamí 

sérülést szenve1ltek volna. Az erií mellett azután a szépséget sem 

melWztc, s a bej:ír:ísokat gondosan kiékesité, szóval számos müvei 
arról tanuskorlnak, hogy rendkivüli Plííuy az, ha egyes emberben a 
sokféle ismeretek iisszhangzanak. 

Az olaszok l:iiziíl sokan írtak a hadi (~pitc;~zetriíl és pedig jóval 
előb h El't"ard HardPluc-nál, kinek e nem ben irt örtekezése l G Ü 4· ben 
jelent mrg. Rob~rto Valtnrio é•·tel~(~z1<se épen olly fényt á1·a~ztott a 
hadi mint az Alberti<'~ a polgári l!pitkP.Ú~s•·e, s e mellett tör·téneti fon· 

tossá.ggal is hir :nnaz, a me11nyiben a rL·gi és ujabb löfegyverek kö
zötti fokozato,; :ítulf•netet siít azok feltal:Uús:ínak idejét is kijeleli. 
Nrellesleg írtak m~g e tárgyrúl Pietro Cattaneo, Daniele Ba1·baro, 

Antonio Filaretc, Antonio Cornazzauo, Franeesco Pat.ricio, Lionardo 

tla Vinci, Vannocio Biringucl~i, Galilei, Wzetesebbcn pedig a sienai 
Franee~co di Giorgio Martini. Galcazzo Alghisi da Carpi végre egy 
uj re1Hhz,,,., tal:ílt fd, mellyct azonban a tapa>lztalat czélszerütlcnnek 
hizo,•yitott. 

Nieolo Tnrtaglia a visf>zapatlaiiiÍ lövésekriil értekezett, mellyek 
némellyek sze ri nt csak másfél századilal késí)bb találtattak volna fel; 
irt még az ágyuk clbajlásairól, !:1 általában sol< javíhisokat hozott ja
vaslatba a bústyák alakjait és a lovasságot illetőleg. Giambattista 
Bell neci, ki l\lm·ignanónál, továbbá Siena ostrománál L Fercncz s má
Hok szolgálatában :íllott, sokat tett Hz criíditések tiikélctesitésérc 
nézve. Olly icHiben , midön a várakban annyi bizalmat helyeztek, 
Giamb:~ttista Zanchi kimutatta, rriÍként ezek a megtámadús cllenében 
wm nyujtanak 1m\A díinyt, mint hog·y az oAtromlott.ak idiít nyP.rnelt a. 
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szükséges elökészliletekre. Munká.ját Frangois de la Treille fran· 
cziára fordítá, s ez tartatik e téren első franczia münek •). 

A bresciai Jacopo Lentieri ugyan e tárgyról irt, s első volt, ki 
az erődítési tudományt mathematikai alapokra fektette. Girolamo 
Maggi és Jacopo Castl'ioto a D e ll a Fo r t i fi c a z i o n e d e l J e 
c i t t a czimil munkát ir ták, melly V elenezében l 5fi4-ben jelent meg i 
az elsö Famagosta védelmezését vezette, hol a törökök által elfogat
ván, hosszas fogság után megfojtatott. E két mérnük nngy érdemet 
szerzett magának az által, hogy hatalmas védfalat állitottak fel az 
europai pol~árosodást fenyegetil uj barbárok ellenében, kiket Velen
ezének egymagának kellett feltartóztatnia, egyáltalában nem segit
tetvén az egymás között visszálkodú fejedelmek által. Leginkább 
kitűnt mind a gyaltorlati, mind pedig az elméleti téren a bolognai 
Francesco )!archi i az ö találmányának tartatik ugyanis azon három 
erödit~si rendszer, mellyeket némellyek Vauban miiveinek szeretnek 
tekinteni 2). 

Az ostrom-tudománynak egészben meg kelle változnia, mihe
Iyest olly ágyuk találtattak fel, mellyek azonkivül hogy nagy távol
ságra hordtak, golyóikkal irtózato~ rombolást okoztak; a magasla
tokkal már nem sokat törődtek, kivévén ha ollyanok voltak, hogy 
más magaslatokról ágyukkal hozz~jok férni nem lehetett ; azután 
most már attól is lehetett tartani, hogy aláaknázás által a legjobban 
megerősített várak is légbe repittethetnek. Ezek következtében szá
mos javítások hozattak be, mellyek körül sok érdemet szereztek ma
goknak az olaszok, az első századokban egész l<~uropában csaknem 
egyedül ök lévén alkalmazva hadi mérnökük gyanánt; sokat lehet 
továbbá e tekintetben köszönni Nassaui M óricznak s más a flandriai 
hadjáratban kitünt vitézeknek. Az erődítési miivészet a mértan és 
erömütan segélyével tudománynyá fejlesztetvén ki, számos irók fog
lalalkoztak e tárgygyal i a francziák Bardeluc-t tekintik elsőnek, ki 
szilárd alapokra fekteté e tudományt, mellyet azután De Ville lovag 
és Pagan gróf nagyobb tökéletességre emeltek. 

Az egyéni vitézség többé nem jöhetett számításba, most már a 
csatákat a hadmüvészet dönté el, következőleg a seregek mindinkább 
szaporittattak. Addig ugyanis, mig az erősségek csak egy fal és 
árok s a védfalaknal alig magasabb négyszögii tornyok által öveztet-

1) J,a. manie•·e d-. fm·l'ifim· ville , chliteaux , et faú·e autres lieux fm·ts : mis 
~n fraru;aiJJ pm· IP- seignem· de Bemil Fmnr,ois de de l(t Treille. Lion 1586. 

') Lása Ermenegildo Pini, Dialogo .•nll' (wr.hitettum militare (1770) és Maffei 
v~rmw. illn.•lrala (lll. r. :í. frj.) (,zimii mnnkáikat.. 

:2'2* 
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tek, éB semmiféle külsö vérlmüvek nem valának, csekély számu vár
örségre volt szükség, midőn azonban az ujabb várak nagy térségre 
terjedtek ki s több egymástól független védmüvekkel láttattak el, 
mind az ostrom, mind a védelem nagyobb erőt vett igénybe. Ezen
kivül a parasztok az ágyutüz közepatt nem mervén többé a védárkok 
körüli munkálatokra vállalkozni, ezekkel is katonák bizattak meg, 
kiknek akkor minden öl után bizonyos összeg adatott, most pedig 
óraszámra fizettetnek. 

És itt szabad legyen me{!jegyeznünk, milly igaztalanság ben
nünket olaszokat arról vádolni, hogy mi a katonai életnek hátat for
dítva kizárólag a kereskedéere adtuk magunkat. Europa ezen idő
tájban rendesen idegen zsoldosokból alakítá hadseregét, mindazáltal 
nemcsak azon tartományaink, hol a hűbériség még javábH.n uralko
dott, mint pl. Piemont, Róma vidéke és Nápoly, állottak fp,gyverben, 
de kereskedéssei foglalkozó köztársaságaink is majd a végtelenre 
nyuló keleti hadjáratban, majd a Pisa és Florencz közötti gyilkos 
h:iboruban, majd végre az utóbbinak és Sienának zsarnokaik ellen 
inditott küzdelmeibcn hősökhöz illő vitézséget tanusitának j a Medi
ciek és SforzAk elleni részint nagylelkü részint eszélytelen összees
küvések minden elleire erős jellemre mntatnak j a Strozzi-k, Ferruc
cio sa fekete csapatok pedig méltók valának, hogy jobb ügyben s jobb 
szerenceével harczoljanak. 

Később, midőn hazájokban tiibbé uem küzdhettek, idegen or
szágokban bizonyitották be vitézségöket A Strozzi-k egészen Skót
honba vezették a florenczi mcnekülteket; a cremonai Antonio Mel
loni mérnök várakat épített, hogy a picardiai angol örséget sakkban 
tarthassa; s ugyanc'la.k ö a Melfi herezeg vezérlete alatt álló nyolcz
ezer olaszszal vitézül harczolt az Angolország zsoldjában álló hason
számu olaszok ellen, kik a trevisoi Girolamo Pennacchi mérnök köz
remüködése me !lett magukat Boulogne- ban elsánczolák j Gabrio Sar
bellone a goleüa-i hőstettben nagyban kitünteté magát j s a német
országi protestánsoknak s a flandriai felkelöknek felette sok okuk 
volt a Farnese k és Piccolornini-ak vitézségére és hadi tudományára 
átkokat szórni. Valóban jól mondá Machiavelli, hogy "Olaszország
ban nem hiányzik az anyag semmi jóra, sok képesség van itt az egyes 
tagokban, bárc~ak főbbjeik is birnának azokkal. Nézzétek meg öket 
a párviadalokban vagy kisebb összeütközésekben, s látni fogjátok, 
milly fent állanak az olaszok erö tekintetben, de mihelyest a hadsere
gekhez jőnek, nem tltnnek ki többé, s mindez vezéreik gyengeségé
ből származik." r) 

1) P1·incipe utolsó fej. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

S z é p - m ü v é s z e t e k. 

Láttuk már, miként emelkedett a müvészet azáltal, hogy az iro
dalommal s bölcselettel kezet fogva, ezekhez hasonlóan előbb a lát
ható szépet szemlélve késöbb az eszményihez s a legfönségesebb és 
változhatatlan szépséghez jutott i épen ugy mint Pygmalion, ki előbb 
a szobrot alkotá meg, s azután a szerelemmel életet lehelt bele. Ha 
a müvész csak az eszmét, a gondolatot tartja szem előtt, csupán kö
zépkori bárdolatlan alakokat állit elé, mellyek áhitatot lehelnek de 
nem ébresztenek i ha ismét kizárólag a plastiJ,ai tökély után törek
szik, egy tiszta s külsöleg tökéletes műdarabot fog alkotni, de egy
szersmind ollyat, melly a szivhez nem fog szólani. 

Illy különböző fokokon ment át a müvészet Olaszországban e 
század hát·om első tizedében, mig végre olly magasra jutott, hová 
még a régiek idejében sem. Három iskola versenyzett az elsőség

ért: a velenezei alinyi gondot forditott a szinezésre, hogy e mellett 
ugyszálván a vonalokat és alakot egészen elhanyagolta i a florenczi 
kevésbbé erős a szinezésben, de őszhangzatosabb és sokkal kellem
teljesebb különösen az átmenetekben i a római főmester a rajzban, 
az ábrák és alakok eléállitásában, miket a régi szobrokról sajátitott 
el, de épen ezen okból hanyatlott nem a kivitelben de az érzelem ki
fejezésében, midőn t. i. a kül~őségek ábrázolatát eléje teszi magának 
az eszmének, s az oltárokra kedvesei s az udvari hölgyek arczképeit 
helyezi. Az ezeknél régibb umbriai iskola folytonosan megtartá val-
14sos ihlettségét, s inkább a szivhez mint az érzékekhez szólt1 mintha 
csak a szomszéd Assisi ihletése alatt állott volna. 

Gian Bellini, a velenezei iskola feje, magas életkoránál fogva 
megérheté, hogy a müvészet-ujitók kortársa legyen. Az érzelmet, 
melly müveit jellemzé1 Cima da Conegliano öröklé töle, kinek fest
ményei jobban kitüntek szépség és mély kifejezés mint kellem tekin
tetében, mig az utóbbi téren Basaiti és Vittore Carpaccio fénylettek, 
kinek sz. Orsolya történetét ábrázoló nyolcz festménye még a mü
vészetben járatlan egyéneket is meghatá. A festészetet ezen irányból 
más felé terelte Giorgione Barbarelli da Castelfranco (1477-
1511), heves és merész ujitó, ki az apróléko11ságokból igyekezett na
gyot alkotni, mint olly férfiu, ki ismeri erejét s rendkivül fel tudja 
használni azt. Határozottság és erőteljes ámyalat tekintetében, ugy-



342 

szintén a chiaroscuro hatásos festésében mindenkit felülrnult. F1·esco 
rnüvei, mellyekkel a velenezei paloták homlokzatait ékité, semmivé 
lettek; vászon-festményei öszhangzó szinezés tekintetében józan föl
fogás•·ól tanuskodnak, mig egyrészről azonban az érzékekre igen ked
vesen hatnak, másrészről az elmét egészen hidegen hagyják. 

A fl.orenczi iskolába. a boncztan s technikai ügyesség tanulmá
nyozása Pollajuolo-val lépett be ; a müvészet profanatioját pedig Fra 
l<'ilippo Lippi kezdé meg, ki a szent képekre közönségesen ismert 
szépségek alakjait alkalmazta. A tlorenczi Andrea del Castagno al
jassága miatt említtetik; ez ugyanis Domenico velenezei festészt, 
Ititől előbb ar. olajhan való festést elsajátította, meggyilkolta. Rafael
Jin del Garbo, Domenico del Ghirlandajo s mások az ujabb kor fes
tészete felé közelcdtek, e épen azon mértékben elszakadtak az előbbi 

kor tiszta és szüzies szerzeményeitöl. Az oltári-szentség csodáját 
abrázoló s Florencz szent Ambrus templomában létező kép egy maga 
elegendő, hogy fcstöj ét, Cosimo Rosell it, a legjobb festészek sorába 
emelje. 

( 01'l'll!ljiliO. 

A perugiai Pietro Vanucci (Perugino, 144fi -1524), az umbriai 
iskola növendéke, Florenczben és 'l'oscána más vidékein dolgozgat
ván különféle modorokat sajátitott el, s olly nagy zajt ütött, hogy IV. 
Sixtus pápa öt hívta meg kápolnája kifestésére, mellyet késöbb Mi
chelangelo halhatatlanná tett. Föczélja a pénzkereset volt s e miatt 
gyorsan dolgozott; müveiben nem sok a változatosság, de folytono
san vallásos érzületet lehelnek azok s kiilönösen a nyugodt kifejezés 
szerepel rajtok. ~'e;;tméoyci öltözet tekintetében felette szegények, 
helyzetöket illetőleg izetlenek, dc mennyi kellem a fön s minö kön
nyüded a szinezés ! P i e t it festménye a Pitli palotában és freacoja a 
Hanta Maddalcna dc' Pazzi kolostorban, mint remekmüvek csodál
tatnak, Boldog Asszony menybevitelét ábrázoló képe pedig a Vati
cán Jpgritkább kiucsei közé helyezendi). Továbbá a perugiai váltó
törvényszék termében, ugy szintén lágyság tekintetében még elöbb
álló s a Cittit della P ie ve- ben létező frescói valóságos lánczszem et 
képeznek közte s Rafael között, kinek val(ísziniileg része volt azok
ban vagy legalább öt utánozta. 

Rafncl. 
Rafael (l4tjiJ-1520) Urbinóban született, hol atyja Giovanni 

~anti festész és költő volt. Huszonegy éves korában Mária eljegyzé
sét alkotá, melly müv-éröl (ámbár hiányai vagynak) égi tisztaság su
gárzik. Az umbriai iskola ihlettségének befolyása alatt készült ez, 



ahhoz tartozván Hahtel is mindadclig, mig(]em Floronezben a regisé
gek s természet bálványozbival megismerkedett. A két modort 
vagyis a typusokat az egyéniségekkel s az ihlettséget a technikai ki
vitellel egyesitvén sikerült neki a világot maga iránt csodálatra ra
gadni. Brnmante által II. Gyula pápának bemutattatván, ez öt a 
Vaticán termei felékítésével bizta meg, s itt e terjedelmes falak kii
zött nőtte ki lángelméje magát, itt láthatók különféle modorai, mely
lyeket némllllyek haladásnak, mások épen ellenkezőjének tar
tanak. 

Hazája iskolájának szellemében először jelképes tárgyalmt vá
laszta: a Hittant, Bölcseletet, Jogtudományt és Költészetet. A költői 
szépség, melly egészen kiilönbözö az idomzatos szép!'légtöl, e müvei
ben található fel leginkább, s ha ezekben a kivitel talán kevésbbé tö

kéletes, érzelem bizonyára több vagyon bennök , mint második mo
dorában, mclly az oltáriRzcntség feletti vitával vette ke?.detét. Róma 
nagyszerü emlékmaradványaisa tudósokkal való társalgás más irányt 
adtak gondolatainak, s mig a kivite!J·o nagyobb gondot kezdett for
dítani, clpártolt a valláso~ eszméktől· és hagyományos typusoktól, 
mellyek ollya~mit képviseltek a festészetben, mint Dante müvei a 
költészetben. Ekkor azonban ábrázolat a nagyobbszerih'é, alakjai 
jellemzöbbekké s chiaroseuro festése criitcljesbbé lön; képzelete 
magasabban lebeg, s nem köti magát annyira a tárgy egységéhez. 

Illy nagy müvész kezei között a müvészet nem sülycdhetett, 
mindazáltal ő is sokat tett arra, hogy az olasz typnsok s a középkor 
naiv szerzeményei elhanyagoltattak s látszól11g nagyobbszerűekkel 

pótoltattak, de a mellyek a régi általános eszméktöl sem eriit sem 
egységet nem kölcsönöztek. Madonnái szépség tekintetében feliíl
multák mindazt, mit eWdjei e téren felmutatni birtak; dc e szépség 
nem az volt, melly a szivl1ez szól s éde:,; megelégedést hagy hátra 
lelkünkben, melly az lstentöl jii s az lstenhez vezet. 

Müvei csak akkor kerestettek ugy mint megérdemlék midön 
hanyatlott. X. Leo Róma összes 1·égist>goi feletti feliigyelettel öt 
bizta meg, s mcgtiltá, hogy az ií beleegyezése nélkül egyetlen, fel
irással ellátott ködarabot se dolgozzanak fel. Ez neki alkalmat nyuj
tott a régi Róma mat·adványainak tanulmányozására, s tervbe vette 
azok megujitását. Ennél fogva mindinHbb eltért eredeti irányától 
s Peyche történetét ábrázoló festményeiben a pogány müvészetet 
idézte elö. Elöbb Castigliani által kércl.cztetvéil, honnét veszi amaz 
isteni ábrázatait, igy felelt: "Egy gondolatból, melly lelkemben fel
villan, u késöbb bizonyos személy•·kriíl vette azokat és pedig olly mér-



tékben, hogy :>zentjei képein gyakran mi méltó!!ág sem volt található, 
mig ellenben az emberek arczképcin természetfeletti módon volt az 
kifejezve. A gazdag és élvsovár sienai kereskedő Agostino Chigi 
folytonosan uj munkákkal bizta öt meg, s ezért olly előzékeny volt 
iránta, hogy értesülvén egy fiatal péknö (fornarina) iránti szerelmé
ről, ezt házába fogadta, hogy ekként a festő ne legyen kénytelen utána 
járkálni. E nöt (Fornarinát) használta azután mintául s gyakran róla 
festé Madonnáit is. 

Számos megrendelésekkel lévén elhalmozva, ii maga csak váz
latban kész i té el azokat s Giulio Romano által szinezteté, azután a 
végs(\ vonásokat ö tevé meg rajtok. Ezeket ismét tanítványai által 
lemásoltatá, uj ból magának tartván fel a végső vonásokat. Innét 
van, hogy olly sok festmény tartatik Rafael munkájának, s olly ne
héz kitalálni, mellyik legyen eredeti müvc. De minö képzeletdus
nak kelle lennie, s minö könnyüséggel és gyorsasággal dolgoznia, 
hogy annyi vázlatot, arczképet s nagyobb kiterjedésü festményeket 
hozhasson létt·e ö, ki más részről ünnepélyek rendezésével s a Fland
riába megrendelt szönyeg-minták készítésével annyira el volt fog
lalva. 

Azon különczségtöl, azon szeles és kimélytelen modortól, mely
lyet a müvészel{ lángelméjök biztos jele gyanánt negélyezni szoktak, 
Rafael egészen ment s emellett szelid természetü s olly kedves volt 
mint festményei. Nemcsak hogy sermnit nem vont le vetéltársai ér
demeiböl sőt inkább igyekezett azokat kiemelni, s midön Michelan
gelo azt mondá: "Amit Rafael a festé:•zctböl tud, 'tölem tanulta," ö a 
helyett hogy ezen kérkedő s nagyitássd teljes nyilatkozat által sértve 
érezte volna magát, kijelenté, miként u;erencséjének tartja, hogy Mi
chelangelo korábim született. És ez az oka , hogy mindenki kereste 
barátságát, s élete nem volt egyéb, mint folytonos diadalmenet; a 
szerencse mindig karjain ringatta, s szerenesésnek lehet moudani még 
azon tekintetböJ is, hogy meghalt, mielött Iciábrándult volna. Har
minczhét éves korában a szerelmi gyönyörök tulságos élvezetében 
elgyengül vén, eret vágtak rajta s nem birta meg, el kelle halnia. 
Az Ur szine váltl)zását ábrázoló nagybirü festménye, melly bevég
zetlenül fokpolczán állott, s melly egy haldokló végszavaként sejtetni 
hagyá annak végsö gondolatát, megkétszerezé a halála feletti általá
nos megindulást, s a legélénke bben szóló beszéd volt, melly a legna
gyobb müvész sírja felett elhangzott. 

Találkoztak ugyan festők, kik öt egyben-másban felülmulták, 
de összes tulajdonait tekintve sen ki sem; a rajz, szinezéa, chiaroscuro 
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festé1:11 pe1·spectiv, képzelet, kivitel s mi még a szépnél is becse
sebb, a kellem, mind egyesítve volt nála, s némelly frescói (Heliodór 
és a bolsenai csoda) szinezés tekintetében legjelesebbek a világon, 
még Tizian Páduában létezi) e nembeli müveit sem véve ki. Külö
nösen bámulandó az erkölcsi és physikai élet sajátságainak azaz az 
egyéniségnek kifejezésében, a nélkül, hogy ekként az öszhangzat és 
egység legkevésbbé is megzavartatnék. Ezen egyénesitést minden 
életkorra, érzelemre s jellemre ki tudta terjeszteni, mint ezt Siena és 
a V aticán sekrestyéjében látható hősi festményei fényesen igazolják, 
és pedig nem csupán tulhajtott elhelyezésekben de rendezett fokoza
tos fejlődésekben. A mélység nála csodálatos hajlékonysággal páro
sult, könnyelmüeu mivel sem hánt, s az alakok szépségével mindig 
valameily finom s találó gondolatot kötött egybe, s ekként az érzé
keket s érzelmet egyiránt kielégité. Változatosság tekintetében ki
fogyhatatlan lévén, minden tárgyhoz feltalálja az alkalmas kifejezést 
s az azokhoz illő jellemct j szent képei áhitatot lehelnek, Galateái 
élvvágyat sugárzanak, s méltán elmondhatni róla, hogy nem létezett 
müvész, ki a természetet annyira képes lett volna tetten kapni. A 
rokonszenvek titk ait birván, a jellemet és erőteljessé get még tökéle
tesebben ki tudja fejezni mint a szépet, s az érzékeket kielégitő, s a 
szivet megindító képzeletdus szüleroényeivel ugy szólván életet lehel 
a megszólalásig hű festményeibe. Arabeskjeibe emberi és jelképes 
alakokat alkalmazott, ami egészen azokatlan \·olt a keresztényeknél 
és araboknál, de alkalmasint ismerte azon római festményeket, mely
lyek kevéssel ltésöbb Titus fördőibcn felfedeztettek. A fény, mely
lyel a Vatieán csarnokait feldiszité, mintául szolgált a paloták királyi 
pompával való felé~itésére s általa tiszta ízlést hozott ~be a fényüzés
be. A szerencse még abban is kegyelte, hogy az aczélmetszés épen ko
rában jutott nagyobb tökély•·e, s Marcantonio nem talált méltóbb fog
lakozást mcsteri vésőjének, mint Rafael festményeit terjeszteni általa, 
mellyek ekként a legtávolabb fekvő vidékekre is rendkivüli gyorsa
sággal eljutottak. 

Kora más müvészeinek példájára jártas volt a szobrászatban és 
épitészetben, és a nagyszerü épületek, mellyekkel az urbinói hereze
gek fővárosukat ékesiték, s mellyek a régi és ujabbkori remekmüvek 
gyülhelyéül szolgáltak, sokat tettek Rafael ízlésének nemesitésére. 
Mária eljegyzését ábrázoló festménye a legtisztább stil- és perspeetiv
ről tanuskodik, athenei iskolája pedig a háttérben gyönyörü építészeti 
ábrát tár elénk j ugyanez mondható má~ miiveiről ia. Bramante ha
lála után a Vatieán csarnokai udvarának bevégzésével bizatván meg, 
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ennek következtében a nyilt csarnokokat három emeletre vonta fel, 
s azokat ötvenkét bibliai festménynyel s arabeskekkel diszité fel. 
Florenczben az Uguccioni és Pandolfini paloták az ö tiszta izlésü s 
magasztos terve után építtettek j Rómában Chigi számára rendkiviil 
fényes lakot épített, legnagyobb dicséretet pedig az vivott ki magá
nak, melly a Sant' Andrea della Valle szomszédságában fekszik. Sz. 
Péter temploma épitészének neveztetvén ki, csakhamat· elhalt, s vele 
a vérmes remények is, mellyekre lángelméje a világot feljogositá j 
c~ak egyszerü, fönséges s összhangzatos terve maradt fön. 

Tanítványait szaretettel vezérlé, s a nagy müvészt, valahány
szor az udvarnál megjelent, ötven hirneves festész kiséré. De ö meg· 
halván, s utána X. Leo, s a müvészet iránt idegenkedő VI. Hadrián 
lépvén a pápai trónra, emellett közbejövén még a döghalál s a néme
tek, ezek is elszéledtek, szerencséjére Olaszot·szágnak, mellynek min
den részében meghonositák a finom és nemes ízlést. 

Giovanni da Udine táj-, virág-, diszedény- s a chiaroscuro 
festésben tünt ki , a vaticáni csarnokoknak arabeskekkel való 
felékítésében pedig minden mintaképet felülmult. Ji"t·ancesco Penni 
másként ~'attorino a nápolyi iskolát éleszté fel. Giulio Pippi (Giulio 
Romano, 1492--1546) hirneves de ismeretlen származásu miivész 
nemcsak nagy festő de egyszersmind épitész Í8 volt ; Rafael öt bizta 
meg váztatai kidolgozásával. Róma környékén számos nyaralót 
épített, mellyek között fény és csinosság tekintetében a Marius hegy 
lejtőjén fekvö Madama villa tünik ki, diszitését illetőleg pedig leg
szebb az a vatikáni csarnokok után. Bár a kivitelben kevésbbé sze
renesés s eszméi silányak valának teremtő erejéhez képest, s nem is 
dolgozott olly hibátlanul mint gyorsan, mégis tele lévén iblettséggel, 
az iskola feje maradt, mindaddig, mig Gonzaga őrgróf építkezései 
vezetésével meg nem bizr..tott. Itt hatalmas töltések által szabályozta 
a Pó-t és Minciót, s ekként a lapályos vidéket egészséges lakhelylyé 
varázsolta; egész utvonalokat készitett, régi épületeket ujitott, s u ja
kat emelt, mellyek között legnevezetesebb a Te négyszögü palota 
iszonyu oszlopzatos udvarával, mellyet ö maga teste ki, az antik mo
dort tartva szem elött, különösen a gypsz féldombormüveket illetőleg. 
Az óriások termében a festmények olly csalódáaba hozzák a szemlé
löt, hogy lehetetlen felismern ie az építészeti alakot. Minden más 
történeti festményeiben a festészetet a pogány költészettel párositá, és 
pedig annyira, hogy nem irtózott egy Aretino piszkosságai örökíté
sére kölcsönözni oda ecsetét. A mantuai székesegyházat tiszta antik 
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modorban megujitá, a bolognai templom homlokzatánál pedig a góth 
és görög styl közötti közép irányu modort választá. 

Kitünő tanitványa volt D. Giulio Olovio Horvátországból, a je
les miniatur-festö, kit e téren saját tanítványa Feliee Ramelli atya 
jóval felülmult. Egyhlizi és ájtatos könyvekben számos, ismeretlen 
kezek által készült olly miniatur-festmények találtatnak', mellyekkel 
szemben maga a müvészet bevallja, hogy azoknál jobbat soha nem 
volt képes létrehozni, de ezen festési modor a rosz ízlés kifolyásának 
s pénzkereseti módnak tekintetett, melly különben is csak a hasonla
tosságot tüzte ki czéljául. 

Perino, elhagyott fia egy francziának VIII. Károly táborából, 
előbb gyógyszerészségcl tanult, azután a festészetre adta magát s 
mcsteréről a V aga nevet vette föl. Rafael számos fresco vázlatait ál
tala dolgoztatta ki, késöbb Doria Genuába hívta, honnét visszatérvén 
Rómába, itten sokat doll!ozott, müveiben leginkább mesterét követ
vén, de midön Tizian szintén Rómába jött, félt, hogy általa ki fog szo
rittatni, és meghalt. 

Polidoro da Caravaggio (1495-1 !í 43) eleinte napszámos volt. 
Az építkezések élén álló Rafael felismervén hajlamát a festészetre, 
oskolába járatta. Itten a többi növendél(ckkcl különösen bizonyos 
Maturino-val megi~merkedvén, együtt Baldassarc Peruzzi modorában 
a chiaroscuro festészetre adták magukat, s azon véleményben lévén, 
hogy legtöbb gondot azon festményekre szükséges fordítani, mellye
ket az idő mindeddig meg nem változtatott, az antik képek másolá
sát tüzték ki czéljokul. Bourbon connetable serege által megzavar
tatván, Nápolyba mcntek, hol Maturino meghalt, Polidoro pedig itten 
nem kapván munkát, Siciliába költözött, hol számos megrendeléseket 
tettek nála, szolgája azonban, hogy kirabolhassa, mcggyilkolta. 

Pinturicchio , Perugino iskolájának növendéke, ~ienában II. 
Pius hadjáratait festé le, s változatosság kedvéért gyönyörü tájakat 
tüntetett fel a festmények hátterén. A sienaiak töle és Rafaeltől 

tanulták el az ujabbkori miivészctet, elöbb elég féltékenyek lévén az 
idegeneket városukból kizárni. 

Primaticcio Giulio Romanó val a Te palotában különösen gipsz
ben dolgozott; késöbb Fontainebleaut feldiszitendö Francziaországba 
költözött, hová számos régi szobrol{at és mintákat vitt magával; ez
után I. Ferencz által a királyi építkezések fö felügyelőjévé nevezte
tett. Itt müködött már előbb a florenczi Rosso, ki senki nyomdokait 
nem akarván követni uj modot;t talált fel, mellyet egészen a tulzásig 
hajtott, igy pl. az Ur szine változását ábrázoló festményén az apos-
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tolok helyett czigányok szerepelnek. A Boldogasszony üdvözöltetését 
ábrázoló képe mint kitünő mü dicsértetik az angolok által, ezek kö
zött hozván létre minden munkáit. 

Michelangtllo. 
Michelangelo Bounarroti ( 14 7 4 -1564) egyike vala azon ritka 

lángelméknek, mellyeket a természet az emberi szellem roppant ha
talmát feltüntetendő idöröl időre létrehoz. Arezzo vidékén Caprese
ben született, s korán fellángolva a müvészet iránt, Domenico és Da
vide Ghirlandajo fl.orenczi hirneves festök iskolájába adatott, hol csak
ham~r annyira kitünt , miként magának meaterének meg kelle en
gednie, hogy a neki kidolgozás végett átadott vázlatain javításokat 
te h essen. 

Brunelleschi, Leon Battista Alberti s Bramante az épitészetet 
már a tiszta ízlés felé terelték ; Lorenzo Ghiberti és Donatello vésöi 
a szobrászat terén csodálandó dolgokat müveltek; Masaccioból egy 
Rafaellett volna, ha tovább él. Michelangelo eröt érzett magában 
mind a három müvészetre s valóban tulszárnyalhatta volna mind kor
társait, mind a régi müvészeket, ha a classicus tökélyt az igaz tanul· 
mányozásával és az érzelem mélységével egyesíti. Lorento Medici
vel és az ennek udvarában élö tudósokkal való társalgás ugyszintén 
a florenczi képtár remekműveinek tanulmányozása egészen beavatta 
öt az antik müvészetbe ; de rendkivül tevékeny lelke nem birta türni 
a müvészet sőt az anyag korlátait sem. 

Hajlama leginkább a szobrászat felé vonzá, s meglátván az ujo
nan kiáRott ódon müdarabokat, minök valának pl. a belvederi Torso, 
Herkules, Anteos, a farnesi Herkules és Laokoon, s összehasonlitván 
azokat az uj~bbkori, élet és kifejezés nélküli szobrokkal , szükséges
nek találta, hogy a márvány tetötöl talpig életet leheljen, azért a mez
telcn szobormüvek s a boncztan tanulmányozására adta magát. Mig 
az öt megelözö müvészek bizonyos mértékben tartózkodók valának, 
s távol a tulzástól a festészet terén inkább az illendőséget fentartani 
mint csodálatot ébreszteni igyekeztek j mig ezek a boneztant nem 
annyira tudományos kérkedésböl, mint inkább azért tanulmányozták, 
hogy a mozdulatoknak okait tudják adni j s mig végre az épitészet
ben az eröt a: czélszerüséggel párosítani törekedtek : Michelangelo 
olly merényletekre vetemedett, minök ctmk a lángelméknek enged
hetök meg. Azt mondá, hogy "a ki magától nem képes valami szé
pet és jót létrehozni, azt mások müveinek szemlélése sem fogja erre 
képesiteni," s hogy nevetségessé tegye azokat, kik a müvészetet 
csak az antik müdarabokban tudták csodálni, egy alvó Cupidót ké-



szitett s a földbe 'ásta, későbben feltaláltatván az egekig magasztalták 
az ismeretlen müvet, ö pedig, a husz éves ifju, eléállt, s kinyilatkoz
tatta, hogy az az ö müve. Az élénk dicséretek s a nagyszerit megbizá
sok ruindinkább növelék önmagábani bizalmát. Florenczben egy 
márványdarabból, mellynek már Simon di Fiesole vésője bizonyos 
alakot kölcsönzött, Dávidot alkotá. A Mediciek elüzetése után a 
Santo Spirito-ról nevezett zárda főnöke magához vette, s hogy ked
vencz tanulmányát folytathassa, hullákat szcrze számára; miguelD 
Rómába hivatván, számos megbízásokat kapott, a többek közt a vati
cáni Pieta készítésére is felszólittatott. 

De jóllehet mindenki kereste és magasztalta, hirtelen olly csüg
gedés, önmaga és a müvészet iránt olly bizalmatlanság szállotta meg, 
hogy vésőjét és ecsetét elvetve s egyedül a szentirást és Dante Divina 
Commediáját vévén magához magányba vonult, hol szomoru versek
ben önté ki panaszait. A nagy szellemek előtt nem ismeretleo a lel
kesültség és csüggetegség emez apálya és dagálya. II. Gyula pápa 
végre visszaadta önbizalmát, egy sir·bolt készítésével bizván meg, 
melly nagyszerüségét tekintve méltó volt a müvész lángelméjéhez. 
Ezen emlékmünek egy szabadon álló s minden oldalról látlrató nagy
szerü épületnek kelle lennie, körül negyven azoborral ékitve, mely
lyek egyike Mozest volt ábrázolandó. "•) Az örökösök fösvénysége 2) 

vagy a müvész egyéb foglalkozásai miatt e páratlan mü nem jött 
létre, az, ami belöle elkészült, a San Pietro in Vincoli templomban cso
dáltatik. Az öregebb müvészek irigységgel teltek el e miatt iránta, 

1) Leírásában a "zerzölt oem egyeznek meg. Az emléknek harminczhat 
láb hosszunak s huszonnégy láb szélesnek éA szabadon állónak kelle lennie. Kül
sejét körül Ciiikék vevék körül, mellyek mindegyikébeu egy rabláncz1·a füzött fo
goly állott, 14bával az épület alsó részére támaszkodva. A foglyok az egyházi 
állam tartományait ábrázolák. Más hasonlóan megkötözött foglyok az erényeket 
és müvészeteket ábrázolák, ~zek is épen ugy aló. lévén vetve a halálnak mint 
maga a pápa, ki azokat kegyelto. Az első párkány szegletein négy nagy ijzobor 
emelkedett : a tevélteny ÓR szemlélö élet, Sz. P ál és Mózes. E pó.rkányon felül 
egy mindinkább kbebbedö oszloppárkó.nynak kelle emelitednie, mellyet történeti 
festmények, gyermekalakok 8 mnR ékitvények valának diszitendi:lk. A tetön két 
azobor, egyik av. ég, vállain egy ltoporsót tartva s mosolyogva a felett, hogy a 
pápa lelke már az örök dicsöségbe vitetett; a másik Cibele , a fó!d istennöje, 
szintén egy koporsúval d.llán , de sirva a szenvedett veszteség felett. Belseje, 
mellynek közepén a pápa földi maradványai valának nyugvandók, ovál alaku 
tPmplom leendett. 

2) Ezek mindazonálta.I, mint Gaye LetJelezéaei II. kötetében állitja, tigen
hat'lzer aranyat igértek neki amaz .emlékmü bevégzéséért. 
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s mindent elkövettek, hogy a pápát tőle elidegenítsék. Egy alka· 
lommal a pápa az előszobában sokáig várakoztatván öt, Míehelangelo 
e miatt megneheztelvén az ajtónállóhoz fordult, s azt mondá neki : 
"ha ö szentsége kérdez()sködni fog utánam, mondja meg neki, hogy 
elmentem máshová," s valóságg:ll visszatért Florenczbe. A pápa 
rögtön gyors futárokat külcliitt utána, ele sem hozzá intézett levelei, 
sem pedig a kHztársasági kormányhoz kiildött fenyegető brevek által 
nem sike1·iilt öt vis~zatérésre birni. Elkezdett Florenczben dolgozni, 
s itt készité el a rajzokat a pisai hábo1·u lefestésére, melly miive neki 
a rajzoJók közütt az Plsií helyet szerezte meg ; és ~zándf!kát nyilvá
nitá Konstantinápolyba utazni, hová a nagyur (ít egy, a föváro!l és 
Per a között emelendő hid építésére hívta meg. V égre elhatározta 
Rómába visszatérni, hol IJ. Gyula saját szohrának elkészítésével s 
Bolognában leendő felállitásával bizta meg. F ö n s é g, e r ö és 
r e t t e n e t es ség jellemzé e szobrot, s ekként a pápa azt kérdé al
kotójától nÁldást vagy átkot szór-e az?" A fellázadt bolognaiak da
rabokra törték, és esztei Alfonz ág yut öntetett beWie. 

Mondják, hogy Bramante Michelangelót zavarba hozandó, rá
birta II. Gyulát, hogy a IV. Sixtus kápolnájának boltozatát ö vele fes
tetné ki, reméllvén, hogy a azokatlan fresco-müvészetben Rafaelt és 
másokat nem leszen képes m'egközeliteni. Hasztalan vonakodván, 
végre beleegyezett, de bezárkozott, s11nkit látni és senkiben megbizni 
nem akarván; "s nem c.mk a festékeket és a másféle szükséges esz
közöket maga készité, de még a festékanyagokat is .naga törte s ke
verte, nem bizván ezt segédjeire" (Varchi), s ha maga a pápa terhére 
vált látogatásával, vagy egy asztalt ejtett lábaihoz, vagy Usszeporolta, 
természetesen ugy, mintha mindez véletlenségből történt volna, s ha 
türelmetlenségében kérd<\ a pápa "Mikor leszen a munkával készen?" 
szárazon azt felelte "Amikor lehet." Husz hónap alatt elkészíté ama 
remekművet, melly mindenkiben csodálatot, vetéltársaiban pedig gyü
löletet ébresztett ; a próféták és sibillák helyzetökben, ábrázatukban 
s redőzeteikben ihletett szellernekként tűnnek elé, sa kivitel legnagyobb 
nehézségeivel ezerencsésen megküzelve sikerült neki a terl!mtés szép
ségének s a patriarchalis élet jeleneteinek elevenséget kölcsönözni. 

Hatvan éves volt, midön III. Pál pápa tíz biborooktól kisérve 
lakába ment, öt fölkérendö, hogy az emlitett kápolna homlokzatát 
festené ki. Elfogadta a megbizást, de leesvén az állványról s egyik 
lábát ki törvén, ujra csüggedés fogta el, s elhatározta, hogy meg fog 
halni; lebeszéltetvén azonban e szánrlékárM, nyolcz flV alatt bevé
gezte hires ItP.IetP.t, lefestvén ama kápolnában az emberi nem törté-
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nclmének két szélső pontját, a világ teremtését és végét. liiliként 
Phidiás Home•·böl s kora költészeti hagyományaiból, ugy ö az emberí 
természetet nemesitendö, a szentirásból és Divina Commediából me
rite lelkesedést, de Dantenél a pokol görcsös vonaglásait örökös mo
soly s a menny kimondhatlan gyönyörei váltják fel, Michelangelo 
ellenben a füldöntuli s a természetfeletti dolgokat alárendeli a festé
szet anyagi követeléseinek, mindenütt csak meztelen alakokat tüntet 
fel s örökösen a boneztant állítja előtérbe, nem tartva szem előtt sem 
a szerénységet sem az illemet, s nem gondolvár. meg, hogy a müvé
szetben épen ugy rnint a morálban vannak bizonyos határok, mely
lyeken tullépni tilos. És jó lesz megjegyezni, azoknak, kik IV. Pált 
fenhangon kárhoztatják 1) azon tettért, hogy a Sixtus kápolna mezte
len alakjait Daniele di Volterra festilvel befedeté, míként maga Are
tino megrótta ezen illetlenségeket 2), mellyek azt tanusitják, hogy 

1) Péld!\ul Ci("Jguar:', ki ezen mPztelen alakokat a tizenhatodik század ár
tallnn egyiigyitYégének következmlinyeiként tekinti. De hogy ezek múr akkor is 
botránykozAsra adtak alkalmat és pedig nemcsak a ltislelküeknél, kitetszik egy 
azonkori kéziratb61, me Ilyben a töltbek köz t ez áll: "1549-ik év m!Lrtins l 9-én 
Bacio Bandinello lelcplezte a Santa Mm·ia del l''iore egyházbau levö botrányos 
márvány alakokat, mcllyek Ádároot és ÉvfLt ábrázolták; a mi miatt az egész vá
ros által kArbo ztattatott, s vele a herczrg is, hogy megengedte, miszerint egy dóm
ban illy szobrok az oltár elé helyeztessenek, mellyen a szentség tartatik. Ugyau
azon hónapban a Santo Spirito templomban egy Pietá-t lepleztek le, mellyet egy 
florenczi külclött az érintett egyhá~ualt, és azt mo>ulák 1 hogy a botriÍ.nyosságok 
feltalál6ját61 , a nagy miivész de nem ájtatos Michelangelo Bonarruoto-tól szár
mazott. Ugy látszik 1 hogy a jeleuk,":i festök és szob!'ászok hasonlú luthemnus
féle kiilönczségeket ntánzandólt , a szentegyházak "zámára maholnap csak olly 
festményeket vag.Y szohrokat fognak kt\,ziteni, mellyek a hitet és ájtatosságat alá
>Í.ssák, de reménylem, hogy az Isten egykor szentjei által ledönteli az efféle bál
ványokat." 

") Ezen G:.ye által idézett félig ltomoly s félig tréfÍLs levél némileg külön
bözik att61, melly Aretino levelei kiizött olvashntó: 

.Michelangelónak R6m:\bau. 
n Uram, látván ön Utolsó J téleté-nek vkzlató.t, felismertem abban a Rafael i 

kellemet, szépségllt és lángelmét. Azonban én, ki szintén meg vagyok keresztelve, 
pirultam ama kárhozatos szab:~dosságon, melylyel élt ön a földi élet végpontját 
ábrázol6 nagy~zerü festményében, hol megoldatik rendrltetéslink, melly után min
den j6zan keresztény áhitoz. Tehát nzon, hirnevéről és eszélyességéről annyira 
nevezetes és esodálatra méltú Michelangelo ezen festményében épen olly vallásta
lansAgot mint miivészi t.ökélyt akart a vil:íg elíitt felmutatni? LehetsolgeB-e hogy 
iin, ki i~teni férfinnak akarvAn feltiinni, nAm vegyiil az emben1k közé, ev.t tette 
légyen az Ur leg·nlaö t"mplomábn.n, .Jézns első oltára felett, a világ legnagyobb
,,.e,·ii i<!JpolniLjilhan , hol az egyhá?. fiíméltó~ítgni , hol a t.i"zteletl·e mt\Itó lll<lu?.!,. 
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iszonyu mérvben át kellett lenni hatva a müvészetnek a pogány esz
méktöl, ha a különben olly nemes lélek is illy visszaéléseket enged 
hetatt meg magának. 

Nem követjük Buonarrotit müveiben, elég legyen azokról meg
jegyeznünk, hogy egészen eredetiek valának, semmiféle iskolai ha
gyományra nem fektetvék s mesterök egyéni jellegét hordák magu
kon. Ha való lenne, hogy Rafael töle tanulta el utólsó nagyszerü s 
fesztelen modorát, ugy vele egészen az ellenkezö történt mint Dan
tével, ki mesterének s kedvencz szerzljjének Virgilnek finomságaitnem 
sajátitá el. Mig Ráfae!, ha kétkedett saját lángelméjében, más mü
vészekhez alkalmazkr,dott s az eredeti kellemet akkor is megtartá 
müveiben, midön ecsetének erőteljességével szinpadi hatásra czélo
zott, Buonarroti felforgatá a szép fogalmait, és bizonytalanokká s Öli

kényesekké tette a müvészet határait. Néha ugy képzeltem magam
nak e két nagy müvészt, mint akik a Vatikán két csoclás müvére füg
gesztik tekintetüket, egyik a torsora, másik Apolltíra; Ráfae! az utób-

rok, hol Krisztus helytartói katholilms szertartások é.i ájtatos imák között szem
lélik és iml1dják az ö testét és vérát r Ha Hzabad lenne e tekintetben hasonla
tossággal élnem, Nanna felett irt értekezésemre utalnék, s eléjfl tenném illedelmes 
óvatosságomat ön · eszélytelen elj!rflsának , mert jóllehet maga a t!rgy fajtalan, 
nemcsak hogy illedehnes szavakkal élek abban, de rueg nem róhat6 es tiszta sz6-
lásm6dokat használok; és ön illy fönséges történetet ábr!zol6 festményében a 
szeuteket minden földi s az angyalokat minden mt·nnyei ékességtől megfosztottan 
mut&tja be. Ime a pogányok istennöik mezt.elen szobrain legal!bb lcc·zeikkel fe
dezik el azon részeket, mellyek botrllnyt okozhafnának, és egy keresztény többre 
becsiilve a müvészetet mint a l1itet, a vértanukat és szüzeket olly botrányos mez
telenségben festi elénk, hogy egy kéjhölgy is kénytelen lenne behunyni szemeit 
azok elött.. Egy kéj- fürdö be s nem a kereszténység főtemplomába illenének ön 
hasonló müvei , s csekélyebb voitek leune , ha önmaga hitetlen lenne , mint az, 
hogy ekként m!sokban a. hitet gyengíti. De már eddig is meg van büntetve ön 
vakmerősége, mert épen festményei esodáland6 szépsége egyszersmind h~lála. ön 
dicsélségének. Igyekezzék tehát ezt. kiérdameini azfllta.l, hc>gy a kárhozottak sze
méremsértő mezrelenségét a tüz lángjhal, a. szantekéit pedig a nap sugaraivul 
fedje el, vagy kövesse a llorenczi müvészek szemérmetességét , kik ar .. ny leve
lekkel fedik el a!l:t >zohraikon, noha kö•helyeken s nem az Ur szentélyében állit
ják fel azokat. . . És miulán nagyobb sziik,égiink van az áhitatr11 mint a fest
mények élethűségére, 6hajtom , hngy Pál ö szt>ntsége akként járjon <'l , mint a 
megboldogult Gergely, ki elsö jött a gondol>~tra, hogy R.6mllhan a bot.rányos bál
ványokat láb al61 eltétesso .... 

Velenczéhen 1565-ik év november hnv!ban. 
8zolgája Arelioo. 

Salvator Rosa is kikel a sidina kápolna meztelen alakai ellen. 
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bitó! az emberinél magasabb szépség szabatos kifejezését, Michelan
gelo pedig az elsötöl a tagok erejét, az izmok kidomborodásal.t s játé
kát sajal.titá el, és pedig annyira, hogy a kifejezés, melly előbb az ábrá
zat vonásaiban öszpontosult, az egész alakon szétterjedt. Cselekvés és 
mozgás jellemzi Michelangelo müveit, sőt szinei is olly élénkek s ár
nyalatai olly élesek, mintha csak márványba lennének azok vésve· 
Ki a müvészet titkait s az anyagi nehézségek legyőzését keresi, bá
mulni fogja Michelangelo müveit; ki azonban az észszerüséget für
készi, megrovandónak fogja találni minden szabályon és korláton tul
lépő képzellldését, ama tulzott nagyszerliséget és erőteljesstget, mely
lyet minden müveiben, ezentjeinél ugy mint ördögeinél egyiránt al
kalmaz, s kénytelen lesz bevallani, hogy müvei bámulatra ragadhatják 
ugyan a szemlélőt, de szivét hidegen hsgyják. 

Az érzelmet megtestesiteni, nagyszerü eszmék kifejezésére kény· 
szeriteni s az anyagat képzelődése alá akarta hajtani, .nem gondolván 
meg, lehetséges-e az vagy sem i innét van, hogy számos megkezdett 
ezobrát be nem végezé i másokon pedig olly határozott vágásokat 
tett, hogy a márványból kifogyott i a Mediciek sirján nyujtózó mez
telen allegoricus alakok, felhevült képzeletének eme szülöttei, min
dent inkább mint a Mediciek dicsőségét jelzik, e midön Lorenzo di 
Pietro-t akará ábrázolni, elfeledé, hogy tulajdonképen családjának ez 
legnyomorultabb sarjadéka volt, és a név "G o n d o l a t," mellyet e 
müvének adott, világosan tanusitja, hogy abban egy gondolattal ka
czérkodott, s a boneztant eszméje szalgálatára kényszeríté. Kezei 
között minden nagyszerövé válik s müveiben a gondolat fönsége, az 
alakok s kivitel nagyszerüsége, a vázlatok magasztossága s pompája 
s a mellékee dolgok sokfélesége mélységgel s egyszerüséggel párosul. 
Természetes, hogy az elvontsággal való visszaélés hátrányára van a 
hibátlan szép iránti fogékonyságnak, de vajjon szabad-e az utánzók 
tulzásait a mü vésznek róni fel ? Mózesében épen nem tudom csodálni 
ama gyönyörö kart 1 sem gáncsolni ama szakált, ama hordári izmo
kat, vagy a történelemmel ellenkező öltözéket, s azt is mellözöm, 
hogy annak több más azobor k1izött s a mostanitól egészen kölönböző 
helyzetben kelle szerepelnie, de annyi bizonyos, hogy figyelembe vé
vén azon ki nem fejezhető buskomolyságot s tiszteletet parancsoló 
tekintetet, melly arczán elömlik, az ókor szobrai között sem tudnék 
találni ollyat, melly vele a versenyt kiállaná. 

B rarnun te. 
Új tér nyilt számára az épitészetben. A tiszta izlés megujitói 

között már az előbbi korszakban megarolitettük Bramante dei Lazzari 
xv. . 23 
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d' Urbino-t (1444-1514 ?) , s elészámláltuk a müveket, mellyeket 
Lombardiában létrehozott. Igen müvelt, versíró és ·rögtönző, tiszta, 
egyenes jellemü férfiu j szerette vetéltársait s lelkesité az uj tehet
ségeket, a többek közt Rafa~lt is, elsö lépéseikben, mellyek azonki
vül hogy legnehezebbek, egyszersmind legnagyobb befolyást gyako
rolnak a müvész jövőjére. Müveit az antik s ujabbkori modor egye
sitése jellemzi. A góth épitészetböl a függetlenséget, a merész és 
sugár emelkedést, a boltozatok építési mestersé gét vevé át, a classi
cusok tól pedig a szabályos diszitést, melly a helyett hogy elfátyo
lozná, még inkább feltünövé teszi az alakot, s az arányok helyes meg
választását, me Ily a legegyszertib b épületnek ; is hatást kölcsönöz. 
Rómába hivatván, itten az Adriana-féle nyaralónak s Campania régi 
építészeti maradványainak szemlélése által szigorubb izlésre tettszert, 
mint a minövel eddig birt, s egyszersmin d azt eszközlék nála, hogy 
szokásos félénkségével és száraz modorával felhagyjon. Caraffa bí
bornok Nápolyban egy templomot épittetett általa, késöbb pedig Ró
mában a della Pace kolostort, mellyet könnyedén s az építészeti sza
bályoktól függetlenül végzett be ; ugyanis a tulságosan tágas oszlop
távolokat kisebbitendö, a másodrendü oszlopok közé egy áloszlopot 
helyezett. Müvei közől különösen kiemelik Rómában a Cancellaria 
palotáját s a San Pietro Montorio templomocskát, Todiban pedig a 
Consolazione egyházat, hol az oszlopfőknél s a díszítményekben in
kább a változatossággal, mint az ugynevezett elaasikai egyhanguság
gal kaczérkodott. S erlio ,,a jó és igazi építészet feltalálójának s csil
lagának" nevezte öt, Michelangelót pedig "olly jeles épitésznek a 
minő csak létezhetett az ókortól fogva a jelen ideig." Ekként job
ban becsülbette volna a középkor példányképeit, s nem kellett volna 
a {szentek. alakjait allegoricus képekkel s eszményi főkkel helyet
tesitenie. 

VI. Sándor meghagyásából egyéb munkákon kivül a Transte
vere és a San Pietro féle szökőkutakat építé, de müvészete tetőpont

ját csak akkor érte el, midön ll. Gyula által nagyszerü tervei létesi
tésével bizatott meg. 

Sz. Péter templomo. 
Asz.Péter templomaegymaga amüvészet töt·ténelmét tárja elénk, 

mellynek, hiányai daczára, örökre nevezetes rernekmüve marad .. Ere
detileg Constantin által épittetett a San Giovanni Laterana és San 
Paolo mintájára, s négyszögtt előcsarnokával a legpompásabb ókori 
bazilikákat juttatta eszünkbe j belsejében öt ha:ió volt, de csak kö
zépső oszlopain nyugodott egy főgerenda. A téglafalak hat-nyolcz arasz 
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szélesek valának, a kövezet kerek és négyszögű különféle nagyságu 
és szinezetü márvány-lapokból állott; az ablakok üvegei szinesek, 
rámái pedig bronzból valának; a számos ajtók közölt a föajtó bronz 
szárnyakkal volt ellátva, mellyek valószinűleg valamellyik pogány 
templomból hely4:'ztettek át ide. Késlibb több változásokon ment ke
resztül s majd oltárok és különféle alaku s rendeltetésű emlékek, 
majd pedig imaházak, seluestyél{, könyvtár, kolostorok és sirboltok 
kapcsoltattak hozzá, mellyek a kor ízlése s a müvészet fejlödése sze
rint más más modorban lévén építve egymástól nagyon elütöttek, an· 
nyival is inkább,'minthogy ezen módositások a IV. &zázadban kezdet
tek meg, midön Proba férjének P1·obus Aniciusnak, a praetorium prae
fectusának abban egy templomocskát építtetett, s egészen Leon Bat
tista Alberti koráig folytattattak. Ugyanez állott a festményeket s 
mozaikokat illetlíleg is, és pedig ugy a templom bensejében, mint 
homlokzatán, mellynek c8ucsán egy márvány kereszt emelkedett, az 
ülö Üdvözítövei lábainál, kinek jobbján a Boldogságos Szüz, balján 
sz. Péter volt látható, kissé lejebb IX. Ge1·gely térdelve, végre négy 
oldalán a négy jelképes állnt. 

Három magasztos gondolkozásu ]Jápa tiizte ki czélul e templo
mot ujból felépiteni és pr.dig olly nagyszerüen, hogy az a világ urai 
által emelt müvek mindegyikét elhomályositaná. V. Miklós olly nagyra 
tervezé épiitetni a Vaticánt, hogy a bibornokok mi ndannyian ott lak
hatnának s a pápát egy állandó egyházi zsinatként folytonosan kör
nyeznék; itt lettek volna a curia összes hivatalai, továbbá a conclave 
számára egy nagyszerű helyiség, nagyszerű terem a koronázásra, pom
pás lakosztályok a Rómában megforduló fejedelmek számára; a ha
lom egészen be lett volna építve, s a várossal tágas, boltozatos folyo
sók alta! leendett összekötve, az egészet pedig kertek, szökökutak, 
kápolnák s könyvtárak veendették kiirül. De a halál meghiusitá a 
Nicolo Rosellini által e czélra benyujtott terv kivitelét; a Leon Bat
tista által készitett templom-tervet pedig csakis Bonanni leírása után 
ismerjük. 

Midön a II. Gyula számára épitend ö sirbolt helyisége jött szóba, 
Michelangelo azt javaslá, hogy a Rosellini :Utal tervezett templomkar 
a régi vatikáni bazilika felső részében épittessék fel, s azt mondá, 
hogy az százezer scudónál nem fog többe kerülni. Kétszá.zezer, ha 
kell, felelé U. Gyula, s evvel hozzá akartak látni a dologhoz. Mint
hogy azonban egyik gondolat a másikat szüli, ezen pápában, ki elött 
mi sem tünt fel lehetetlennek, vágy keletkezett sz. Péter templomá
nak ujból leendií felépítésére, már csak azért is, hogy ekként a nagy 

:23* 
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müvészeknek foglalkozást szerezzen. A versenyzök közöl Bramante 
nyerte el a pálmát, tervrajzai azonban elvesztek s csupán az maradt 
fön belöle, mellyet Rafael följegyzett és Serlio közrebocsátott. Sze
rinte a templom eleje egy hármas oszlopbor által képzett csarnok le· 
endett, belseje pedig három félkör által ábrázolt latin kereszt, köze
pén az óriás kupolával. 

Az ö érdeme tehát e nagyszerű terv, jóllehet egész összegében 
az végre nem hajtatott. Ezen tükéletes egység, ugyszintén az ala
kok és részek összhangzata a valódinál nagyobbezerűnek tűntette 

volna fel sz. Péter templomát, holott most épen az ellenkező áll. Alig 
fogott a nagy müvész munkájához, a nagy repedésekben már is mu
tatkoztak a sietség következményei j a támaszok pedig, mellyekkel 
Michelangelo a gyenge oszlopokat erösbiteni kényszerült, megváltoz
tatták az épület eredeti alakját. Meghalván II. Gyula és Bramante, 
nem különben SangaHo, fra Giocondo és Rafael, kiket X. Leo az 
építkezés vezetésével időnként megbízott, Antonio Picconi és Baldas
sarc Peruzzi folytatták azt. 

Az utóbbi Volterrában született (1481--1536) s egy florenczi 
menekült fia volt, ki lit mint gyermeket nagy szegénységben hagyta 
hátra maga után. A müvészet, mellyhez annyira vonzódott, egyszers
mind kenyérkereseti módja volt, e előbb festmények másolásával fog
lalkozott, csak midön némi jólétre vergődött, dolgozott eredeti mü
veken. Egy ideig egy festlível a Vaticánban dolgozott, de elhalváu 
a pápa, elküldetett. A fresco-festészetben csakhamar nagy tekintélyt 
szerze magának és Cesare da Seato-val együtt dolgozott. Agostiuo 
Chigi da Siena hathatósan buzditotta pályáján s egyszersmind a ta
nulmányai folytatására szükséges kényelmet is biztositá számára j 
minek következtében az építészeti s a szinházi tájképek fe~;tészetére 

adta magát, s valamint a Giuliano de' Medici által rendezett ünnepé
lyek ugy a Bibiens C a l a n d r á-i a szá-mára készitett festményeiben 
rendkivüli ügyességet fejtett ki. Egész életében szerenceétlen lévén, 
most azon uj szerenceétlenség érte, hfJgy mindezen munkái elvesztek, 
azonban némi fogalmat ad azokról a Farneae-féle képtár, mellyet 
olly müvészettel festett ki, hogy Tizián is domborműveknek hitte a 
festményeket. Maga ezen csinos palota, mellyröl Vasari azt mondja 
hogy nem épült, de szülemlett, az ö müve. Bolognában szent Petro· 
nius templomára két tervet készitett, az egyiket góth,a másikat ujabb 
modorban, az épUlet előbbi· szerkezetéhe.z alkalmazván azokat, de 
nem létesittettek. 

Róma kiraboltatása alkalmával elfogatván, a legkimélytelenebb 



bánásmódban részesíttetett s ezenfelül arra kényszeríttetett, hogy a 
megöletett Bourbon connetable arczképét vegye le j megszabadulván 
Sienába szökött, de ismét elfogatván kiraboltatott s jóformán mezte
lenül jutott el oda. Itten építkezéssei foglalkozott, az erődítésoket 

vezette, s vonakodott VII. Kelement Florencz ostromában támogatni, 
késöbb azonban kibékülvén vele, tőle és másoktól számos építkezési 
megbízásokat kapott; ekkor építé legjelesebb müvét, a Massimi pa
lotát, de mielött azt egészen bevégczhette volna, elhalt. Mindig sze
gényül élt s mint sz. Péter temploma épitészének ia csak kétszáz öt· 
ven scudo tizetése volt j a gazdagok dícsérték, de nem segélyezték, s 
csak halálos ágyán kínálták meg gazdag ajándékokkal. 

Sangall o a V aticánra egy te1·vet készitett, melly a régi Róma 
valamennyi épületeit magában foglalta volna s mellynek bevégzése 
ki tudja minö hosszu időt vett volna igénybe. A Peruzzi tervét Ser
lio örizte meg számunkra; ez egy gö1·ög kereszt négy félkörrel a vég
pontokon, mellyek felett négy torony emelkedendett, ezek között lett 
volna a sekrestye; mindegyik félkörből egyegy ajtó nyilt volna az 
ég négy tája felé s a szem mindegyik oldalról az oltárba ütközött 
volna, melly közepén s a kupola alatt leendett. Szép és őszbangza

tos terv volt ez, de hiányzott belöle a marészség és élénkség, melly 
tulajdonokkal Peruzzi nem birt, ki alkalmasabb volt kisebb paloták 
és homlokzatok építésére, mint illy nagyszet·ü müvek létesítésére. 

III. Pál elhatározván folytatni az építkezést, 1546-ban Micbel
angelót bizta meg annak vezetésével, ki életének utólsó tizenhét évét 
abban töltötte el. Az építészet nem volt uj tér elötte j még csak 
negyven éves volt, midön a SaLL Lorenzo, a Mediciek temetkezési 
kápolnájának tervét készité, mellynek tömege sok fenséget mutatott, 
ámbár egyes részei .tul merészek és szárazak valának j ö készité a 
Laurenziana könyvtár tervét, is mellynél keze sok tekintetek által volt 
megkötve; a Farnese palotát, mellynek tervét Sangalla készité, olly 
gyönyörü koronázó párkánynyal látta el, hogy az szépség tekinteté
ben csak a florenczi Cronicá-nak engedett. lV. Pius a Diocletián 
féle fürdök helyén egy templom építésével bizván meg, olly tisztelet
tel használta föl a régi maradványokat , minöt a késöbbi építészek 
e templom i~ányában sem tudtak tanusítani. A Capitoliumot megujitá 
B Mark Aurél lovagszobrát a várterén fölállitá, kés8bb a Sanatorok 
palotájának építéséhez fogott, mellyet azután Giacomo della Porta és 
Rinaldi ezerencsétlen változtatásokkal végeztek be. Itt találta fel a 
.i 6 n i a i csigaszerü oszlopfőt, az eredetiség utáni vágytól ösztönöz
tetve, melly öt gyakran szükségtelen és okadatolatlan ujitások felé 



vonzotta. Igy keletkezett pl. a Pia kapu, eme szerencsétlen vegyü
léke a elaasikai és uj modornak, mellynek utánzása késöbb annyi 
különczséget hozott létre. Azt azonban meg kell vallani, hogy a co
lossalis építési modort ö támasztá fel halottaiból, s minden épületeiben 
egység uralkodott. 

Hetvenkét éves korában, midön mások már csak tengenek, s az 
elme egyedűl a multak emlékével hl.plálkozik, sz. Péter temploma 
befedésére vállalkozott. Kora s még inkább jelleme megóvta öt attól, 
hogy ugy gondolkozzék mint mások, kik a munka huzás halasztásá
val akarják vállalatuk at örökiteni, söt a neki ajánlott hatszáz zecchi
nót sem fogadta el, s mig Sangallónak egy rendkivül bonyolodott 
mintája ötezer száz ny o l ez vannégy scudóba került, ö a magáét tizenöt 
nap alatt huszonöt scudóból állitá ki, mellözvén a költséges részle
teket s ezáltal öregbitvén a fönséget, nagyságot és könnyüséget. Az 
elsőséget a görög keresztnek adta s mind külsején mind bensejében 
a corinthi stylt tartá meg a lehető legnagyobb egységgel. A pápa fel
hatalmazta, hogy a részletekben változtatásokat tehessen, föltévén 
hogy a minta megmásittatni nem fog. Minden ármányt legyőzve s a 
rágalmazókat megvetéssei hallgatásra kényszerítve, az épület minden 
részén egyenlő buzgalommal dolgoz ott. A kupolának az épület ró 
részét kelle képeznie sa kereszt négy szárnyával szemközt emelked
nie; a nagyszerű oszlopzat, mellyre az egész épületet fekteté, világo
san mutatá, milly nagyszerű leendett a homlokzat, ha azt utódai el 
nem rontják. 

Ezen munkái közepett kilenczven éves korában elhalt, "lelkét 
az Isten kezébe ajánlván, testét a földnek s vagyonát legközelebbi 
rokonainak hagyományozván." Kétségen kivül egyike volt a legne
mesebb és emelkedettebb jellemeknek ; versenytársai fondorkodásai 
által zaklattatván, elégnek tartá nekik azt felelni "ki gyengékkel vi
askodik, soha nem győzhet." A sok jótétemények, mellyekben a 
Mediciek részesitették, épen nem akadályozák öt, hogy zsarnokságuk 
iránt utálatt~l viseltessék, és védte az ostrom alá vett Florenczet, de 
mielőtt ez elesett volna, V elonezé be utazott, a mi vétkéül rovatott fel. 
Vi~szatérvén s VII. Kelemen ismét kegyelmébe fogadván, hazája el
nyomóit szolgálta, de az Éj szobrára mégis fölírta: "Jó hogy alszik, 
legalább nem látja a nagy nyomort és gyalázatot." Levelei mély 
erkölcsi és vallásos érzelmeket lehelnek ; életmódjában rendkivül 
szigoru és mérsékelt, és épen azért megvesztegethetlen vala; kör
nyezöit felette szerette s hü szolgájának halála annyira bántá, mintha 
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gyermflkét vesztette volna el 1). Vittaria Colannát tiszta szerelemmel 
szerette, s halálakor a fájdalom minden költészetét átérezte 2). Érde
meinek tudata majdnem gőgössé tette öt, s mégis időnként mély 
bizalmatlanság fogta el, amidön rendesen kivonatokat készíte Dante 
Divina Comediájából, s az isteni irgalomért esedezett, s azt hitte 
magáról, hogy nem képes a valódi müvészetig felemelkedni, épen 
akkor midön a dicsöség borostyán-koszaruival árasztá el s biztositá 
számára az utókor csodálatát. 

Olly fényes s mondhatni páratlan remekmüvek mestere lévén a 
a szépmüvészet valamennyi ágait egymagában egyesítvén, s tulélvén 
mindazokat, kik korában nevezetességre vergödtek, nem csoda, ha 
százada n e m a n n y i r a h a l a n d 6 n a k m i n t i n k á b b I e t e n 
a n g y a l á n ak tekin té. Ha ezekhez veszszük lángelméje hatalmát, 
melly magához ragadott mindenkit, ki hozzá közeledett, 'feddhetlen 
és hazafi ui nemes j ellemét, nyiltságát tanaiban és ítéleteiben, !1 azon 
körülményt, hogy a müvészet két központjában, Rómában és Flo
renczben, örök idökön át utánzásra méltó mintákat alkotott, könnyen 
megérthetjük a lelkesedést, mellyet neve támasztott, s mellyet még 
inkább növeltek a müvészet magasztal6i, jobbára a florenczi irók, s 
utódai, kik mesterök nevére akarák alapitani növekedő dicsőségöket. 
Mindemellett maga is elismerte, hogy örvény szélén állott, s után~6ira 
gondolva azt mondá a Sixtus' kápolnáról: "Hányat fog e müvem tév
utra vezetni!" A rosz utánzása, miként azt Guicciardini is állitá 
(ámbár más szempontból), mindig meghaladja a példányképet, ellen-

1) Vasari-nak igy ir: "Én nem tudok j61 imi, mindazá.ltal hogy levelére 
válaszolja!<, mégis irok valamit. Ün tudja hogyan halt meg Urbino, kiben Isten 
különös kegyelmet tanusita irántam, noha más részrlll halála rendkivül megszo
moritott. E kegyelem pedig abban á.llott, hogy mig élt, engemet is éltetett, 8 
halálával meghalni tanított, ugy hogy most már nemcsak hogy nam félek a ba
lá.ltól, allt inká.bb 6b8jtom azt. Huszonhét esztendeig volt mallettem 8 mindig j6 
és b ü szolga volt ; és most, midön öt gazdaggá. tettem 8 öregségem támasza és 
vigasza leendett, szakadt el t!Hem , B e tekintetben nem is maradt mll.s rem~ny 
számomra, mint hogy llt a paradictiomban viszont lé.tandom. Ennek zálogll.ul te· 
kintem az ll boldog ldmulásll.t, öt ugyanis nem annyira a hallLl mint azon körül
m~ny busitll., hogy engem e csalll.rd világban annyi bajok között itt kelle hagynia, 
jMlehet jobb réazem vele együtt elment, 8 csakis végtelen nyomor maradt itten 
osztályrészemüL Magamat ajá.nlva stb." 

') Annyira szerette öt, hogy egykor, mint emlékezem, azt mondá. elllttem, 
miként egyedül csak azt bánja, hogy midön llt e világból elköltözni lll.tta, nem 
cs6kolta meg homloklit vagy arczé.t, ugy miként megcs6kolá kezeit. OoncUvl, Vita 
di Michelangelo. 
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kezőleg a jó utánzása mindig hátrább áll annál. Valóhan a két nagy 
müvészt, kiket imént említénk, nagy sereg követte, némellyek Rafael 
finomságát, mások Michelangelo nagyszerűségét választák példány
képül, mások végre saját belátásuk szerint egészen uj irányt tüztek 
ki magoknak. 

Rafael egynémelly növendékeiről már elöbb szólottunk. Leg
nevezetesebb volt ezek között Bartolomeo szerzetes, ki különösen 
alakjaina~ kedvessége által tünt Iti, mellyre meetere baráti szeretete 
s még inkább saját vallásos érzülete tanítá. Ez utóbbi megóvta öt 
attól, hogy müveit a kor követelte e az érzékiséget csiklándoztató 
találmányaival elrutitsa; különhen Florencz müvészei között kitünő 
helyet foglal el. V e téltársai által avval gunyoltatván, hogy nagyobb
szerű müvek alkotására képtelen s a boncztanhan járatlan, e rágal
makra San Marco és San Sebastiano festményeivel fényesen megfe
lelt. Hivek maradtak a keresztény müvészethez : a vésnök Baldini, 
Savonarola követője, ki nem volt ugyan első rangu müvész, de fedd
hetlen irányu minden müvében; Gianantonio Sogliani, ki szentjeinek 
ábrázatán az erény szeretetét, a gonoszokén pedig a bünt tükrözteté 
vissza; Lorenzo di Credi szeplötlen, nyilt s kedves buskomoly ké
pei által tünt ki i Rodolfo Gbirlandajo, Bartolomeo tanítványa, kinek 
Piatojá-ban a San Pietro templomában lévő Madonnája s San Zanobi 
két csodája, mellyek a nagyharczegi képtárban láthatók, valódi áhi
tatot lehelnek. Különösen ezeretett egy Michele nevü festészt, ki 
vele Florencz több templomában dolgozott s róla diRodoHónak nevez
tetett el. 

Florencz e korban gazdag volt kitünő festőkben. Pier di Co
simo, a természet különcz bámulója, nem engedte, hogy az ember 
azon valamit javítson, s boszankodott, ha konyhakertjében valaki a 
fákat s növényeket megnyeste s a dudvákat kitépte i az étkezésben 
rendes időt nem tartott s kedve telt a kietlen helyeken való kalando
zásban s a felhők festői csoportozatának szemlélésében, s ezt müvei
ben örömmel utánozta. Mariotto Albertinelli 1 Savonarola ellensége, 
minthogy a Mediciek hi ve volt, nem igen választá meg példány képeit, 
s mértékletlenségének áldozatja lett. Andrea Vannucchi del Sarto 
(1488-1530) Lionardo Vinci különösen pedig Bartolomeo müveit 
tanulmányozá, s kivált a Boldogságos Szüzet és a Szent családot ábrá
zoló festmenyeiben ennek modorához alkalmazkodott i olajfestményei 
között Madonnája,· frescói között pedig a Sarcz legjelesebb müve. 
Keresztelő sz. Jánost ábrázoló s Florenczben a del Scalzo-ban levö 
festménye szüzies tisztasággal és könnyedséggel van kivive; az ala-
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kok rendezése egyszerű, állásaik biztosak, s angyalait és csecsernőit 
valódi gyönyör szemlélni. Késöbb az Annunziata uQ.varában 1510-ik 
évben Filippo Benizzi történetének ábrázolatát kezdé meg, melly 
müvén minden kellemai daczára nagyon észrevehető az egyhangusl\g 
s a hanyagsággal rokon könnyüdség, s jóllehet h i b a n é lk ü l i 
A n d r ás n ak (Andrea senz' errori) neveztetett, nem birt a nagy 
gondolatok és erőteljes gruppirozás költész e tével. Ferencz által 
Francziaországba hivatván, ottan több müvet hozott létre ; késöbb 
ugyancsak a király által festmények vásárlása végett Olaszországba 
küldetvén, az e czélra átvett pénzösszeget bizonyolil Lucrezia del 
Fede iránti szenvedélyes szerelmétöl megvakitva elidegenitette, melly 
aljas tette feletti szégyenérzetében elvonult a világtól, s nem sokára 
elhalt negyvenkét éves korában , elhagyatva még Lucreziájától is. 
Midön az 1529-ki ostrom következtében az ellenség által Florencz 
külvárosai leromboltatni rendeltettek, a katonák a San Salvi kolos
torban nem merészelték romboló eszközeikkel illetni a falat, mellyre 
Andrea az Utolsó Vacsorát festé. 

Barátjai ·és segédei voltak Franciabigio és Puligo j tanítványai 
közöl azonban csak Jacopo Carducci másként Pontormo emelkedett 
jelentőségre. Ez meglátván Dürer rézbe szivatott festményeit, en
nek modora, késöbb pedig Michelangelo iránya felé hajlott, s ekként 
folytonosan ingadozván, müvei elveszték önálló jellegöket, de másokét 
a csalódásig híven utánozta. 

Luca Signoraili előbb az umbriai iskola hagyományaihoz ra
gaszkodott, késöbb különféle irányban kisérlé meg erejét, és nagy 
szorgalommal tanulmányozta a boncztant, miként azt Orvieto-ban 
levő Utolsó Itélete fényesen tanusitja. Daniele Ricciarelli kitünő fes
tészpek bizonyitá.be magát Jézusnak a keresztről való levételét ab
rázoló s a Trinita de' Monti-ban lótezö müvével, melly egyik Róma 
három legnevezetesebb festménye közöl j kitünő még a florenczi 
képtárban levő s az apró szentek meggyilkoltatását ábrázoló müve is. 
Taddeo Zuccari s még inkább testvére Federico Rafael modorában 
sokat dolgozott a Farnese palotákban, Rómában s Caprarolá-ban, ké
sőbb pedig az Escurisle-ben j de mennyire kellett a müvészetnek ha
nyatlania, ha illy férfiak valának fölhíva az emlitett nagy müvészek 
helyeit pótolni. 

Egy adoma, minőkkel az akkori müvészet törtéileime felette 
bővelkedik, beszéli, hogy Michelangelo R11.faellel elmés találmányait 
s összhangzatos szinezését illetőleg vetélkedni akarván, vázlatait Se
bastiano del Piorobo-val t 1485-1547), Giorgio ne utánzójával szi-
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nezteté, ki az illyes munkálatokban nagy ügyességet és szorgalmat 
tanusított. Ekként a Lázár feltámasztása párvonalba tétetett az Ur 
szine váltosásával, és ezen körülmény Sebastianot olly felfuvalko
dottá tevé, hogy magát Michelangelóval és Rafaellel egy sorba ki
vánta állittatoi; midön azonban egykor Tizián az ö kiséretében a va
ticá.ni festményeket szemle alá venné s meglátná a javításokat, mely
lyeket a Róma bevételekor okozott károk tettek szükségessé, igy 
kiáltott fel : "Ki volt azon önhitt és tudatlan férfiu, ·ki ezen alakokat 
eltorzitá ?" Sebastiano volt, 

Vinci. 
Egy másik iskolát a florenczi Lionardo da Vinci (1452-1 519) 

Verocchio tanítványa alapított, ki festész, szobrász, költő, zenész, 
mérnök s épitész létére egyszersmind mélyebb gondolkozásu s álta
lában nagyobb férfia vala századának, mint azt kora gyanitá. Lodo
vico Moro, kit "lantja nagy mértékben gyönyörködtetettu Milanóba 
hívta öt "hogy lantját itten pengetné, és Lionarda magával vivé"ide 
hangszerét, mellyet sajátkezüleg készitett, s melly nagyobb részint 
ezüstből állott s különcz és uj müdarab vala." De itt csakhamar fel
ismerték, hogy a zenészetnél fontosabb dolgokra is alkalmatos, azért 
erőmütani és vizmérési munkálatokra alkalmaztatott; de "ugy lát
szott mintha reszketne valahányszor csak festéshez fogott, és azért 
soha nem végezte be azt, mibe bele kezdett, s olly magas fogalmat 
táplált a müvészet nagyságáról, hogy mindig hibákat fedezett fel 
azon festményekben, mellyeket mások csodamUveknek tekintettek"' 
(Lomazzo). Francesco Sforza lovag-szobrának mintáján tizenhat évig 
dolgozott , de a XII. Lajossal berontott gascognok nyillövészetök 
alkalmával czéll apul használták fel azt. Milanóban a Santa Maria 
delle Grazie domonkosrendll kolostor éttermében rendkivüli figye
lemmel az Utólsó Vacsorát festé le 1), melly müvében félretévén a 
szentség és istenség anyagi ismertető jeleit s az apostolok hagyomá
nyos jelképeit, e.~t akará, hogy festményének mindegyik személye 

1) Nem tudom, honnét vette Hoscoe azon helytelen ll.llitásá.t, hogy Liona.rdo 
be nem végezte légyen Utols6 Vacsoráját, és l10gy "a.z által, miként csak egy
szerü vonásókkal vázolta festrnénye f(! szetnélyiségének fejét, nyiltan bevallotta. 
képtelenségét, és szá.rnunkra. nem ma.ra.d egyéb Mtra., mint sa.jnálkoznunk a mü
vész bá.torta.lansll.ga., vagy a müvészet tehetetlensége felett. u X. Leo élete, II. fej. 
Annak , ki nem látta. ama. festményt 1 elég legyen idéznünk Federico Borromeo 
biborookot, ki a.z 1625-ben megjelent Muaaeumban rendkivül dicséri ama fílt: 
SoltJatoria os altum animi maerorem indical , qui gravúaima moderatione occultatua 
atque BUP1"f"UBU8 intelligitur. 
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csupán tekintetéböJ s az Üdvözitö hatályos szavai által támasztott ér
zelmekből ismertessék fel. Nagyon kár 1 hogy a mü hátrányos helyez
tetésemellett még nem is fresco de olajfestés, 's igy ma csupán elha-
laványodott maradványait szemlélhetjük. . 

Lodovico Moro bukása után Lionardo visszatért Florenczbe, s 
négy évig dolgozott hires Madonnáján, mellyet Ferencz franczia ki
rály négyezer scudón vett meg, azután mintaképet készíte az anghi
ari csatát ábrázolandó müvéhez, mellyet Michelangelóval verseny
zendő evvel egyidejüleg kelle elkészítenie, de ez egy összecsoporlo
sulás alkalmával az irigyek vagy a mü bámulói által, mindegyik ma
gához akarván azt ragadni, széttépetett. Lionardo ekkor ötvenkét
éves volt, s kielégithetetlen s ezenkivül munkáiban igen lassu lévén, 
nem volt képes magát a Michelangelisták mellett · föntartani, miután 
ezek rendkivül gyorsan dolgoztak, azért örömest elfogadta Ferencz 
meghívását s Francziaországba költözött, itt azonban egyetlen egy 
munkáját sem végezheté be. 

Nagy müvész s erös és tiszta jellemü férfiu volt; tanítványait 
örömest segité ; madarakat vett, hogy szabadságuk visszaadásán 
gyönyörködbessék ; azoknak, kik festményeivel nem valának meg
elégedve, visszaadta a kialkudott árt. Kedve telt barátait különcz 
találmányaival meglepni: igy pl. a levegöt majd jó illattal majd büz
zel tölté meg, majd a magával hordott állatbelet fuvó segélyével tit
kon levegövei megtöltvén, avval a jelenlevöket váratlanul körülvevé, 
majd végre mechanikus madárkákat repitett föl : mind olly mulatsá
gok, mellyek arról tanuskodnak, hogy olly elmének vala birtokában, 
melly szükségét érezte annak, hogy valamit teremtsen. 

Igen sokat irt, de egy bevégzett munltát sem hagyott hátra ; 
azok, mellyek neve alatt jelentek meg, kivonatok vagy férczmüvek 
munkáiból, de különféle tárgyu kéziratai óriási tehetségről tanuskod
nak. A festészetről irt egyik értekezése egyike a müvészet alapelvei
rőllegelöbb megjelent munkáknak. A tapaszta lat és észlelet szüksé
gességét még Baco elött megállapítá. "Az erömütan - mondá ö - a 
mathematikai tudományok paradicsoma, mert csak ennek segélyével 
juthat az ember a mathematikai tudományok gyümölcséhezu; azért 
számos gépeket készíte majd müvészeti majd pedig házi czélokra, s 
mindegyiknél a mértant alkalmazta ; ismerte az emeltyü erejének el
méletét, s az ujabb korban elsö volt, ki a szilárd testek sulypontjával 
s ennek a mozgásban vagy nyugvásban levö testekre való befolyásá
val foglalkozott; figyelemmel kisérte a surlódást s e czélra elmés 
módokat állita fel, mellyek késöbb Amonton a által tökéletesitettek; 
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lehetlennek nyilvánitotta az örök mozdonyt s a kör négyszögüsitését; 
feltalált egy eröméröt (dynamometer) és az esetl~ges gyorsaság elmé
letét számos esetre alkalmazá; már Uopernik elött állitá a föld moz
gását és ennek forgásából kimagyarázta a sulyos testeknek összetett 
mozgással való esését. Tudta, hogy az egyenlő magasságu lejtős sí
kon való esésnél az idő arányban áll a lejtő hosszuságával, s hogy 
valamelly test hamarabb lejut a kör ivén mint annak a burján, és 
hogy az a lejtős síkon való esése alkalmával épen olly gyorsasággal 
pattan vissza, mintha ugyanazon magasságból függölegesen esett 
volna ; gyakran ismétlé, hogy a testek mozgásuk irányában birnak 
sulylyal, s hogy a suly, vagy mint ma mondanók, az erö a gyorsaság
gal arányosan növekedik. Irt az erúditésekről, s első volt, ki a hyd
rostaticá· ban a hullámok és áramok elméletének alapkövét letevé j 
ismerte a gőz erejét és azt ágyukra szándékozott alkalmazni. Az ö 
gondolata volt az Arno csatornázása, Florencztől Pisáig, mellyet két 
századdal késöbb Vincenzo Viviani csakugyan létesített. Tanítá a 
földek öntözését, vagy legalább szabatosan leírta azt, s kifejté annak 
elméletét; a vizek mozgását illetőleg Castelli-t egy századdal meg
fllözte. A láttanban a sötét kamrát Portá-nál előbb irta Ie, s Mau
rolico-nál korábban adta a szögletes nyíláson át keletkező napkép 
magyarázatát j tanítá a légtávlatot, a szines árnyékok természetét, a 
szivárvány mozgásait, a látási benyomás hatásait, mellyek Vitellion 
elött ismeretlenek maradtak. Tudta, hogy azon helyeket, hol kagyló
lerakadások találtatnak, egykor tengernek kelle boritania, és nem
csak hogy uszadék-földnek állitja ezen helyiségek rétegeit, de ugy 
látszik, hogy egyszeriiruind a száraz fóld emelkedésére is czéloz. A 
hold meg nem világitott felének látható homályosságát a föld vissza
verődéséből magyarázza, mint azt sokkal késöbb Mastlin állitotta 1). 

Megérté, hogy a lélekzésre alkalmas levegőnek a lángot táplálnia 
kell 2). Azt, hogy a vizek az egyenlitö alatt magasabban állanak 
mint a sarkoknál, a nap erejének tulajdonitá, "hogy igy a tökéletes 
gömbölyüség helyreállittaesék 1" ami magában tévedés ugyan, de ar
ról tanuskodik, hogy a tengelyek egyenlőtlenségét ismerte. 

A fürkésző tudományos munkákat illetőleg azon tanácsot adja, 
hogy az ember annyi ismeretet igyekezzék szerezni, amennyit képes, 

1) Kepler .Aatronomia, para optica. (1604). 
3
) Azt észlelte, hogy ha a lámpa bele hosszában át lenne lyukasztva, a vi

higosság szine egyenll:l lenne (llontacla , III. 564). Eszerint tehát megelüzte 
volna Argand-t. 
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ugy mindazonáltal, hogy az igazságokat válogassa ki a sok hamis és 
haszontalan dolgokból. Szerinte a tapasztalat a természet tolmácsa, s 
nem is csalódik az soha, de igen ítéletünk, ha olly következtetéseket 
követel attól, minöket adni nem képes, azért tanácsot kell tőle kérni 
s módjait addig változtatni, mignem belöle általános következtetése
ket vonhatunk. Azon tudományok, mellyekre a roathesis egyik része 
sem alkalmazható, bizonyossággal nem birnak. Azok, kik nem a 
tényekhez, de a ezerzökhöz ragaszkodnak, a természetnek nem fiai 
de unokái, miután egyedül ez a valódi tehetségek tanítómestere. Jól
lehet az okoskodással kezdi s tapasztalással végzi, nekünk ellenkező 
uton kell haladnunk, t. i. először tapasztalatra hivatkozni e azután 
mutatni meg, miért kénytelenek a testek illy módon müködni. 

Ezekből kitünik, hogy Lionardo da Vinci a tudomány és böl
cselet ujjáalkotói közé sorozandó j fájdalom! hogy sokoldalu fog
lalkozásai hátráltatták számos nagy fontosságu találmányainak be
végzésében és nyilvánosságra való hozásában. A festészet terén egy 
iskolához sem számíthatjuk öt; a boncztan sza ba tosabb elméletei 
tőle származtak, világos tekintete mélyen behatott a körrajz törvé
nyeibe j kortársait a rajzok tökélyét e a vonalak és formák hlrtáro
zottságát illetőleg jóval felülmulta, e példája és tanai által a lombardi 
iskolát alakitá. 

Lombardi Iskola. 
Ezen iskolából, mellyet Vincenzo Foppa alapított, igen jó mü

vészek származtak, mint pl. a két Civerchi, Bernardo Zenale és a 
treviglioi Buttinoni, kiknek alkalmuk volt Bramante példáját hasz
nukra fordítani. Ezek nyomain haladt Bartolomeo Suardi, másként 
Bramantino, ki különösen a perspectívben tünt ki e Rómában is dol
gozott. Mindezeket felülmulta Ambrogio da Fossano, másként Bor
gognone, kinek életéről mit sem tudunk e csupán néhány szüzies áhi
tatot lehelő festményéről ismerjük. Az ö müve a Certosa homlok
zata. Páviában. 

A Lodovico Moro által alapitott s Lionardo da Vinci által igaz
gatott festészeti akademiából jeles müvészek kerültek ki, minök va
lának pl. Francesco Melzi s kedvencze Andrea Salai, Gianantonio 
Boltraffio B hogy mást ne is említsünk Cesare da Sesto és Bernardino 
Luini. Nem lévén történészeik mint a toscánaiaknak, a külföld előtt 
ismeretlenek maradtak, mindazáltal Luini (1528 ?) frescoi, mellyek
kel Lombardiában gyakran találkozhatunk, a legjobbak közé számit
hatók, s vászonfestményei néha az idegenek által Lionardo da Vinci 
müveinek tartattak. Krisztus keresztre feszitését ábrázoló B Luga-
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nóban levő festménye valódi költői mü, számos alakjai különféle s az 
egyéniséghez alkalmazott helyzettel, ruházattal s érzelmekkel vagy
nak eléállitva, sa háttérben látható fők bűvös tekintetökkel mintegy a 
szemlélö feleletére várokoznak, mit müvészeink Lionardatól sajátitot
tak el. Számos Madonnái nem olly szépek mint a nagyobb müvésze
kéi, de mindannyian szüzies szemérmet lehelnek. Ugy látszik, hogy 
hirneves kortársai miiveit nem igen látta; dolgozatai felette silányul 
jutalmaztattak. 

Cesare da Sesto ( -1524) Rafael segédje volt, ki, mint némely
lyek tudni akarják, azt mondotta volna neki : "Nem birom fölfogni, 
honnét van az, hogy illy jó barátok lévén, olly kevés figyelmet tanu
situnk egymás iránt." Az ember alig tud eltelni azon festményei 
szemlélésével, mellyeken nagy müvésznek akart feltünni. Kedvencze 
Bernazzana jeles tájfestő volt s mcstere rn ü veinek hátterét gyakran 
ö készité. Midön Antonio Salaino San Celso sekrestyéjében levő 

festményét, melly Lionarda vázlata után készült, leleplezte, az egész 
Milano csodálására sietett. 

Gaudenzia Ferrari da Valdugia (1481-1550) előbb Girolamo 
Giovenone iskolájában Vercelliben képeztetett, késöbb Rafael segédje 
lett s Vincit nagy szargalommal tanulmányozá j az antik iskolának 
nem nagy kedvelöje volt s inkább az ujak egyike vagy másika után 
indult; eszméi mindazáltal nagyszerüek valának, alakjainak uj hely
zeteket adott, szinezése élénkebb mint más milanóiaké s különösen 
arczkifejezés által akart hatni. Lomazzo öt a hét leghiresebb festök 
közé teszi. Követői valának a többek közt Andrea Solara szorgalmas 
és jó szinező ; a vercelli-i Bernardino Lanini, gyöngébb a rajzban és 
a chiaroscuro festésben, dP. jó compasitor mint az a San Nazzaro mel
letti Santa Caterinában látható. Marco d' Oggiono vászonfestménye
ken kivül fresco müveken is dolgozott, s csak kevesen multák öt fe
lül festményei kifejezéseit s kiviteli ügyességét illetöleg. 

Ezen festökkel egy rangba soroz ha tó néhány jeles szabrász 
vagy inkább diszitö, s maga Vasari, ki a florencziek iránt nagy rész
rehajlást tanusit, megvallja, hogy valódi gyönyörüség szemlélni Barn
baja, Solaro, Agrato, Gaudenzio, Cesare da Sesto, Marco d' Oggiono s 
Luini müveit, kik "sokra vihették volna, ha tanulmányaikat olly 
példányképek szemlélése mellett végezhetik, minök Rómában talál
tatnak j azért igen helyesen cselekedett Leon Leoni, hogy annyi 
antik müvet és mintákat szállitott oda." Ezen Leon Leoni Arezzo-ból 
való volt s mint szabrász és érczöntö Plandriában sokat dolgozott j a 
milan6i dom részére Michelangelónak általa némileg módositott terv-
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rajza után Medeghino sircmlékét önté, maga számára pedig egy palo
tát épitett nagyszerü karyatideken nyugvó homlokzattal , mellyet 
azután különféle classicus gipsz alakokkal díszített fel. 

Több kömives- és kőfaragó ból, l{ik leginkább a luganói és comói 
tó mellékéröl jöttek ide, jeles építészek és szobrászok váltak, s a lom
bardiai székesegyházak olly müvészeknek köszönik létöket, kik épen 
nem vagy csak ritkán emlegettetnek. Illyen pl. a comói dom, melly 
elragadó csinossággal van épitve, ez nagyobb részt a Rodari di Ma· 
roggia testvérek müve, továbbá a lugan ói székesegyház, mellyet né
mellyek Gaspare és Cristaforo Pedoní testvéreknek s helybeli épité
szeknek tulajdonitanak t). 

Nagyobb airre vergödtek Agostino Busti másként Bambaja és 
Cristaforo Solaro másként Go bb o. A z els ö különösen az arabeskek, 
virágok e leginkább a ruhaszéleken alkalmazott himzések készítésé
ben ugyszintén a hajzat, szakál és függönyök ábrázolásában tünt ki. 
A Boldogságos Szü.z bemutatkozását (Praesentatio) ábrázoló s a mi
lanoi domban levő szobrászati müvében megkisérté a vésöre szarfe
lett nehéz távlati feladatot, t. i. egy lépcső megrövidítését ábrázolja 
fent Simeonnal alant Máriával; bámulandó mü, de utánzása nem 
ajánlható. Szintén az ö müve Caracciolo si1·emléke ugyanazon dom
ban, s még neTezetesebb ennél a Gaston de Foix-é, melly utóbbi az 
uralkodók változása miatt nem végeztethetett be ; szétszórt marad
ványai után ítélve azt mondaná az ember róla, hogy viaszból van. 
Cristaforo Solaro gyönyörü müveket hagyott hátra a milanói domban 
s a Certosában Páviában, és azt mondják, hogy midön Michelangelo 
Jézusnak a keresztröli levételét ábrázoló fcstményét leplezé, némely
lyek Solaro müvének hitték azt, miért is a müvész saját nevével látta 
el azt. A Certosában levő két szobra Lodovico Morot és Beatrice-t 
ábrázolja s mindegyik a legtökéletesebb mü, Ininőt valaha az ember 
látott. 

Gyönyörü mtlvek még Lombardiában a San Paolo homlokzata 
s a San Celso templomában Annibale Fontana szobrászati müvei, még 
jelesebbek a Francesco Brambilláéi, ki Andrea Biffi-, Fusina- s a fen
tebb emlitett két müvészszel a dom ban fökép pedig az Albero kápolna 
körül dolgozott ; ö önté a szószék oszlopait, melly felséges mtl, noha 
tul van terhelve apróságokkal. 

Meg fogja nekem, mint lombardinak, az olvasó engedni, ha egy 

1) Ezen csaknem eg~Rz~n i~meretlen müvének emlék~t felujitottam .Storia 
tie/la cittá e dioeeui di Como"czimü munk6.m VII-ik könyvében. 
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kissé tovább időzöm ezen iskolánál, meily általában annyira elhanya
goltatott; s nem is szándékom attól elválni mindaddig, mig nem ern
Iitem fel Lomazzo-t, ki szintén jó festő volt, s harmincz éves korában 
megvakulván 1 abban keresett vigaszt, hogy müvészete szabályait 
tollba mondatolta 1). Az általa eléadott szabályok megtanulása s 
megtartása által senki sem leszen ugyan jó festövé, de ha nem is lehet 
azokból megtanulni, hogyan kelljen szép müveket alkotni, legalább 
utasitják a középszerü tehetségeket, hogyan lehet a hibákat kikerülni
Az egész telve van gyakorlatban majdnem kivihetetlen elméletekkel, 
körülirásokkal s csillagjóslati szólásmódokkal, s rendkivül untatja az 
embert, midön a csillagok között kalandozik, noha olly müvészetröl 
beszél, melly főleg az érzékekre szoritkozik; ha az011ban b6beszédü
ségével alábbhagy, egészséges gondolatokat sajátithat el tőle az ifju
ság. Azt tartja, hogy a növendékuek nem kell azorosan ragaszkodni 
valameily mintához, hanem inkább képzeletben csináljon magának 
egy általános tervet, a részleteket pedig tanulja el a természettől. 
Munkája csak annyiban fontos a müvészet történelmére, a mennyi
ben szabályait példákra fekteti s gyakran lombardiaiakra is, mely
lyeket máshonnét nem ismerhetnénk meg, itéleteiben pedig behatóbb 
mint Vasari. Négyezer festményt ernlit meg, és sok dolgot felhoz 
Bramantinoról is, és azt mondja (IV. könyv 21. fej.), hogy kezei kö
zött volt Bernardo Zenale·nek a távlatról irt értekezése s ugyan
csak e tárgyban egy másik a milanoi Vincenzo Foppá-tól, mellyekben 
Dürer Albertnek és Daniele Barharónak e tárgyban eléadott tanai már 
megelöztettek. 

Lionardo nem nagy munkásságot fejtett ki hazájában, nem igen 
hagyván ottan hátra hirneves müveket. 

Micbelangelo követői-
E közben Florenczben a régi iskola helyére egy másik lépett, 

mellyröl nem mondhatnám 1 hogy jobb volt az előbbinél, s a melly 
egyedül a rajzolással foglalkozott. 

Azt mondák, hogy Rafael kevés ideig, Buonarroti pedig nagyon 
sokáig élt a müvészetre nézve, s valóban az istenítés, mellyben ez 
utóbbi részesült, arra inditá utánzóit, hogy minden más tulajdon mel
lözésével egyedűl az erőteljeseégre fordítsák figyelmöket. Tanítvá
nyai azáltal, hogy alakjait másolgatták, ridegséget és izmosságot sa-

1) 'n·attato dell arte della piUura , hét könyvre van felosztva B a festészet 
elméletét és gy a korialAt tárgyalja; Milano 1584. - Idea del tempio della pittura ; 
Ugyanott 1590. 
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játitottak eJ, a nélkül hogy eléggé ismerték volna az izmok jatékát, 
az öltözékek lágyságát 8 az öszhangzó szinezést, és elfeledélt meate
rök ama mondatát "ki hátrafelé me gy, soha nem fog előre haladni." 
Innét van, hogy müveikben az alakok helyeztetése mesterkélt, az iz-. 
mok kirívók, a boncztan száraz, s midenütt csak óriásokra és szobor
szerü vászonfestményekre bukka.nunk nálok. A technikában kétség
kivül nagyot haladtak, mintáik és szobraik élénkek, compositióik he
lyesek, de mindinkább eltértek a régi egyszerüségtöl, 8 midőn mü
veiknek kellemet akartak kölcsönözni, elfeledték, hogy ez fut attól, 
ki nagyon jár utána, s hogy a régi müvek szépsége nem tolja magát 
erővel a szemlélö szemeibe, de inkább csak hosszasb szemlélés által 
ismerhető fel az. Innét van, hogy ezen müvészek müvein olly nagy 
hasonlatosságot találunk, innét a meggondolatlan könnyüdség terve
zeteiken, melly még sértőbbé leszrn, ha meggondoljuk, hogy olly 
korban éltek, miuőn annyi alkalmuk volt kitünő munkák alkotására. 
Illy hiányok tünnek fel Michelangelónak a Santa Croce egyházban 
levö siremlékén, mellynek egyik szobrát Giovanni dell' Opera, Ban
dinelli tanítványa, a tiibbit pedig Valerio Cioli és Battista Lorenzi 
készíték; ezek ugyanis miudannyian olly feszes helyzetben vagynak, 
mintha arra várnának, hogy lemásoltassanak. 

A müvészeket többé nem az érzelem s áhitat de a Mediciek 
megrendelései lelkesiték; ezek a ruüvészet pártfogói czimére tettek 
most szert, de nagy kérdés, vajjon kiérdemelték-e, hogy eszélyes 
védnökeinek neveztessenek. Különös előszeretettel viseltettek a 
mythologicus és hízelgést lehelő tárgyak iránt. Illy befolyások alatt 
növekedtek Buonarroti vetéltársai s követői, kik modorukat nagy
szerünek nyilvánították, és· száraz, nyomoru és silány melléknévvel 
illették mindazon müveket, ruellyek az övéktől eltél"tek. Nekik ró
ható fel alkalmasint az is, hogy a némileg híbás de erőteljes találmá
nyai által nevezetessé lett Baccio Bandinelli a müvészettöl elidege
nedett, kinek. Hercuiese és Cacusja az akkoriban létrejött müvek 
egyikének sem engedett, jóllehet vetéltársa Cellini irigységében 
"ügyetlen s összevissza foltozott alakoknak 11 találta azokat, s azt 
mondá rólok, "hogy ezernél több sonett keletkezett azok kigunyo
lá.sára-" 

Jeles szobrász volt Benedetto da Rovezzano, ki a fl.orenczi 
dómban levő keresztelő sz. Jánost készité és ezenkivül San Giovanni 
Gualberto emlékét, melly az 1530-ki ostrom alkalmával szétzuzatott. 
Francesco Rustici-tól, Lionardo tanitványától, ki Francziaórszágban 
halt el, vagynak a keresztelő kut feletti szobrok; Andrea Contucci 

n. U 
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da Sansovino, szobrász, érczöntö és ~pitész, szintén ott dolgozott s kü
lönféle müvcket hagyott még hátra Genuában, Rómában a del Popolo 
templomban, és Portugaliábau j fó müve a loretói sz. ház külseje. 
Szamos fiesolai folytatá a Ferrucci irányát, mint pl. Maso Boscolo. Mon
torsoli szerzetestöl, Michelangeló segédjétöl, való Doria emléke Genu
ában, Sannazaro sirboltja Posilipo ban, s a mcssinai szökökut, melly 
müvek egy részről eszmeszegények, más részről pedig kivitelök na
gyon gépies. Triboio érdemeit a bolognai San Petronio templom ajtói 
hirdetik ; ennek sikerült a divatos tulkapásokat kikerülni. A jeles 
szobrász és épitész Vincenzo Danti, Perugiából, tapintatteljes utasi
tásokat hagyott hátra müvészetéröl, de a gyakorlatban nem birt aMi
chelangelisták irányától megválni . 

• Bartolomeo Ammanato (1490-1559), Bandincili és Sansovino 
tanítványa, óriási szobormüvek készítésével foglalkozott. A nagy
herczegi piaczon levő Neptunja, mellyre vele Gian Bologna, Danti és 
Cellini versenyeztek, legjobbnak találtatott, de csak azért, mert a 
pályázás eredménye felett többé nem a nép de Cosmo maga ítélt. A 
Pratolino-ban levő Jupiter pluvius-a állva száz láb magas leendett. 
Rómában a Ruspoli palotát építé, mellynek négy homlokzattal kelle 
bírnia, és a jezsuiták roppant collegiumát. Eleonora toledói berezeg
nő megvévén a Pitti palotát, melly Brunelleschi tervrajza után ké
szült, bensejét Ammanato által végezteté be. Az ö müve végre Flo
renczben a sz. Háromság hidja, három ivezetre építve j a középsö ki
lenczven, a szélsök nyolczvannégy, az oszlopok pedig huszonöt láb
nyi szélesek. Öregségében az Istenhez tért s megbánta, hogy egykor 
meztelen alakokat alkotott •). 

1) Bartolomeo Ammanato :E'erdinánd nagyltPrezegnek : 
n Fönséges nagyherezeg! 

Fiatalságomtól fogva egész éltemet s minden munklP.lkodásomat :E'önséged
nek és családj{mak szanteltem fel. Most a nyolczvan évhez közel s nem messze 
azon ldlípontt61, mellyben lsten mag!hoz szólit, lelkem mélyéblíl egy kérés;el já
rulok Fönségedhez 1 reménylem, nem fogja azt megtagaduL Ezen szbadban a 
•zobrbzatban és festészetben azon kárhozatos visszaélés kapott h\.bra, l1ogy uton
utfélen meztelen festmények és szabrak hozatnak létre, mintegy megörökitend!lk a 
fajtalan dolgok emlékét, vagy feltámasztandók azon bálványok titkos imádását, 
mellyek lerontása végett a vértanuk és Istenneit más szentjei éltöket. és véröket 
is készek voltak feláldozni. Én kés!lbb megbánván, hogy ezel!ltt illy szobrolt lé
tesitésének eszköze valék, s nem tudván, h ogy an lehetne azokat az emberek sze
mei cl!ll eltávolítani, néhány évvel el!lbb egy, nyomtatá~ban is megjelent levelet 
irtam müvész társairohoz, hogy Fönséged állama ennyi vétkek közepett, mellyekre 
olly igen hajlandók vagyunk, ne vonja magára lsten haragjl!.t. Bs most agg ko-
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A milanói Guglielmo della Porta szc1·ze.tes Páviában, a Certo
sában képezte magát; Genuában keresztelő sz. János sirboltját ké
szitvén a milanói iskola megazokott modorának erőt s nagyszerüséget 
kölcsönzött, segédje volt Perin del V aga; késöbb Rómában Michel
angelotól elbájoltatván, lll. Pál sirendékét készité, melly egyike a 
sz. Péter templomában levő jobb müveknek, különösen azok előtt, 
kik magát a dolgot, a kellemet és a test kerekdedségét tekintik. De 
a kitünöen szép pápa két ohlalán mint bizonyos erények jelképei, egy 
fiatal s egy öreg nö látható, kik a pápa barátolijét és anyját ábrázol
ják, s minthogy mindketten meztP-lenek, !iZ egyik ránczos alakja un
dort támaszt, a másik bujaságra s büure ingerel. 

Jean dc Boulogne kora fiatalságában FlandriáMl Florenczbe jött, 
hol márvány s bronz munkákon dolgozott; emlitésre méltó repülö 
Mercuriusa , mellyben a gundolat merészsége a kivitel szépségével 
egyesül; továb bá a sabinai nők elraboltatása, egy ~üvészi csoporto
zat, mellyben a három kor közötti különbség igen sikerülten van fel
tüntetve. Tanítványa Franeavilla de Cambrai Genuában és Pá•·izs
ban sokat dolgozott s mesterileg de egyszersmind szoká sos negélye
zéssel kezelte a márványt. 

romban, widön jolJIJau érzem c téuy fuutos~ágát, s éveim ad.mával növekedni til
pasztalom mag11mban a vágyat Fönségedet valóban nagynak é~ boldognak lAtni és 
tudni, j6nak látom, rnielött rnegh'llnélt, uz Isten szent nevére kérni 1 ne festessen 
és faragtasBon többé meztelen alakokat, és azokat, mellyeket én vagy mások ké
szítettek, fedesse be, vagy tó.vo!ito.sAa el, hogy igy Isten dicsősége ezf>.ltal is elö
mozdito.ssék, s az emberek ne legyenek többé azon véleményben, hogy Florencz a 
bálv{myok vagy olly ilolgok fé.~zke, mellyek bujaságra s az Isten előtt visszatet
sző tettekre cs.'lbitanak, ÉR minthogy l~önséged azon szobrokat 1 mellyeket én 
harmincz évvel elöbb atyjánalt, a fönséges nagyherczegnek rendeléséMI a Prato
lino- ban készítettem, utób hi idöben a Pitli kertbe parancsolta áthelyeztetni, amint 
az meg is történt, iszonyu lelki gyötrelmet érzek , azt tudva , hogy saját kezeim 
müvei ottu.n maradván folytonosan fnjto.lau gondolatoka t fognak ébreszteni azol[
ban, kik szemléleudik. Azért a legmélyebb tisztelettel kérem Fönségedet, hogy 
minden eddig tett szolgálataim legfilbb jutalmául részeltessen elöször is ~zon ke
gyességben, hogy én azok kiigazításában ne legyek kénytelen mások közremükö
dését igénybe venni , s azután engedje meg nekem , hogy valamelly erény czime 
alatt olly ügyesen és illendően beleplezhessem azokat , hogy többé senkinek se 
adjanak alkalmat botrf>.nyos gondolatokra. l!:zt pedig annyival inkább illik meg
tenni, minthogy ekként n. fenséges nagyherczegnö 1 ugyszintén a kiséretében levö 
társaság s mindazon nrak , kik ezen helyet gyakran látogatják 1 mindenütt olly 
dolgokat látandnak, mellyek egy keresztény fejedelemnőre felette épületesek. Én 
pedig ezért örökre le leszek kötelezve Fönségednek. • 

Ismeretesek azon lelki gyötrelmek, mellyeket Ago~tino Co.racci buja fest
lnényei miatt tapasztalt. Jó lesz C)zt a fiataloknak megjegyezni. 

24* 
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.Jean de Boulogne készité még l. Cosmo lovagszobrát F'lorencz
ben, s ő kezdé meg IV. Henrik ét, mellyet késöbb Pietro Tacca végzett 
be. A lovagszobrok közöl emlitésre méltó még IL Henríké, mellyet 
Caterina de' Medici megbízásából a volterrai Daniele Ricciarcili ön
tött, és a piacenzai két szobor, mellyeket Francesco Mocchi di Mon
tevarchi készitett s meglehetösen szinpadi állásban tüntetett fel. A 
nápolyi Santa Restituta elött egy óriási ló volt látható, mellyröl a 
köznép azt hivé, hogy bübájosság által Virgil hozta létre, s azért az 
emberek lovaikat meggyógyitandók vagy a . betegségtől megóvandók 
ide vezették. A püspökök szükségesnek látván ezen babonaságut 
megszüntetni, a székesegyház részére harangokat öntettek belőle, 

csupán a fejét öriz.ték meg a Caraffák. A bronz-szobrok közöl külö
nösen kiemelendő Coleone emléke Velenczében, mellyet Andrea Ve
rocchio kezdett és Alessandro Leopardi végzett be; ez utóbbinak a 
müvei a sz. Márk temploma zászlóinak bámulandó oszlopai. 

Vasa ri. 
Giorgio Vasari ( 1512-7 4), Arezzo ból, szenvedélyes csodálója 

volt MichelangeMnak, s emellett tömjénezöje a Medicieknek. Jeles 
építészeti tehetségát kétségkivül helyezi az Uffizj épülete s az 6 pa
lota lakosztályai, melly utóbbit azon sze1·encsétlenség érte, hogy ám
bár a leghíreseb!> festők mind meghivattak kifestésé1·e, egy sem fo
gadta el, s igy ez is ö rá maradván, a Mediciek történeimét vette fel 
festményei tárgyául, miként ö mondá, az életböl tanulván el azt. Száz 
nap alatt végzé be a kanczellária termét, s a miivészek sok dicsérni 
valót találtak e frescóin, különösen pedig a VIII. Kelemen szobá:já
ban; de ezen könnyed és frivol festmények mi hatást sem gyakorol
nak az ember kedélyére, és fájdalom, az udvari festésztöl, ki most a 
fiatal müvészeket foglalkoztatá, a 6orenczi iskola is elsajátitá rnerész 
és hanyag ecsetét, s éles és meeterkélt modorát. 

Nem találkozott a müvészet történelmével foglalkozó iró, ki 
ne lett volna kénytelen gyak1·an megczáfolni A fe s t és z e k é l e t e 
czimü munkáját. Egyébiránt is egyedül Toscanáról söt ugyszólván 
Florenczr81 beszél, és pedig egy olly müvész szenvedélyével, ki az 
általa ellladott események közepette él. Itéleteiben épen ugy járt el 
mint ö maga s iskolája a festészetben, t. i. csupán a rajzolás anyagi 
eszközeire, a vázlatok szabatos elhelyezésére 8 a fök róltüntetésére 
fordítá figyelmét, kifejezték-e azután ezek a lélek állapotát vagy 
sem, avval keveset gondolt; egyedül a formát bálványozá, a nélkül 
hogy csak egy perezre is fel birt volna emelkedni a müvészet költé
szetéhez s az eszmék és gondolatok világába. Késöbb a Mediciek 



udvaronczává szegödvén, terveik eszközéül dobta oda magát. Mind
azáltal egy uj téren próbált szerencsét. Ugy lépett fel mint a ki saját 
szemeivel igen sokat látott s azokat tapasztalás után ítéli meg. A má
sodik kiadás átdolgozásnak tekinthető, annyi javítást és változtatást 
tettek abban szükségessé az idö, barátai figyelmeztetései, saját belá
tása, s egy ujabb ut Olaszors~ágban. E munka mindenkor egyike 
leend a kedvesebb olvasmányoknak, mind őszinte nyelve miatt, melly 
olly ritka classicusainknál 1) , mind számos adomái által, mellyek hü 
képét adják az akkori életnek, mindenekfelett pedig azon meleg ir
modor által, melylyel a különféle festményeket leírja. Mennyire lel
kestil pl. midőn Rafael X. Leojáról és Sp as im o (fájdalom) czimü 
festményériíl beszél ! milly tüzzel írja le Micbelangelo remekmüveit! 
csak egy müvész képes igy lelkesülni ; és a ki valaha ezen gyönyö
röket érezte, örül, hogy vele ismét átérezheti. Azután még nem vo)t 
kénytelen minden lépten vitatkozásokba ereszkedni, ami nagy aka
dályul szolgált azoknak, kik utána a müvészetről írtak, az ő hibáit is 
gyakran helyl'e kellvén igazitaniok. Ha mindjárt el is véti az idöt, 
ruellyben valameily müvész virágzott, s a körülményeket, mcllyek jó 
vagy rosz befolyással voltak rá ; ba nem is fogja fel, hogy egy nagy 
müvésznek nem elég csupán iigyes mnnkásnak lennie, de egyszers
mind kortársai erkölcsi gondolkozásmódja tolmácsának is, kérdjük 
hány utódának jutott ez eszébe gondolkozni szerető korunkban is? 

Az érintetteken kivül számosan írtak még a müvészetről : Ber 
nardino Camp i P a r e r i s o p r a l a p i t t u r a (Nézetek a festé
szetről), a florenczi Giambattista Armenini pedig V e r i p r e c e t t i 
d e ll a p i t t u r a (A festészet valódi szabályai) czimü munkát adott 
ki, az utóbbi példákra fektetvén tanait. Rafaele Borghini Vasari mü
vét kivonatban .adja. Federico Zuccari, a sz. Lukács akademiájának 
elnöke, szintén irt a festészetröl. Ezen tudományos intézet XIII. 
Gergely pápa alatt alapíttatott, s azon előjoggal volt felruházva, hogy 
engedélye nélkül Rómában semmiféle olly irat, melly a szép-müvé
szetekröl értekezett, közre nem bocsáttathatott; ami legbiztosabb 

1 ) Az ebö kiadiLsról Caro igy ir : "V éleményern szarint j 61, tisztán .SS sok 
gonddal van irva. Egyedül azt 6hajtanlLm, hogy némelly sz6cserék és bizonyos 
igék, mellyek ékesség kedvé,:rt a mondatok végére rakattak, küszöböltetn~nek ki, 
miutlLn azok e oyehben legalább ellittern igen roszul veszik ki magukat. Illyen 
rnunklLbau szeretném, hogy az illető épen ugy írjon, mint beszélni szoktuok, azaz 
inkább sajlLt mint. átvitt értelm ü s felleng~ö szavakat, s inkább közönséies mint 
ri agályos innodort használjon." 
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mód volt at·ra, hogy a visszaélések föl ne fedeztethessenek s ne orvo
soltathassanak. 

Celllia i. 
Müvész és iró volt egyszersmind Benvenuto Cellini (1500 -70) 

is, ki egyike volt a legkülönczebb embereknek s mint illyen csak 
Michelangelót türte maga felett. Perseusa nem ment az akkoron ural
kodó iskola tulzásaitól, s inkább csak aranymüves munkái miatt ne
vezetes. Szokás volt e korban a sapkákon aranylemezből készült s 
metszésekkel ékitett érmeket hordani, s a milanói Caradosao Foppa, 
r e ndk i v ü l ü g yes fér fi u, néha száz scudót is fizettetett magának 
egy illyen darabért. Cellini, ki öt "a legnagyobb meaternek tartotta, 
minöt éltében e nemben látott, és kitö l sem irigyelte müvé szetét an
nyira mint tőle," sok illyen érmet s más ékszereket készi te a pápai 
ruhatár s a franczia udvar szépei számára. Minthogy pedig e tár
gyak rendesen drága anyagból készítettek, nagyobbára eltévedtek j a 
mi megmaradt, nem méltó említésre. 

Alig volt nagy müvész, ki nem kisériette volna meg illy apró 
öntött müveket s ·éksaereket késziteni, dc ezek mind elvesztek. Ma
gok a drágakövek sem tekintettek eléggé értékes fényüzési czikkek
nek, ha valameily ruüvész kezein nem mentek keresztül ; és Giovanni 
dalle Corniole a Dicsö-Lorenzo alatt halhatatlanná tette nevét e téren: 
fő müve Savonarolának kőbe metszett s kitünöen szép arczképe. 
Vetéltársa, a milaaói Domenico de' Cammei volt, ki Lodovico Morot 
egy ruhiora vette le; a milanói Giovan Antonio pedig egy nagy da
rab metszett kövön Cosmo nagyherezeget egészen térdig, ezenkivül 
nejét Eleonorát s két gyermekét ábrázolta. Kristályban kitünő mü
veket hozott létre a Saracchi öt testvér, kik egyszersmind keményebb 
kövek metszésével is foglalkoztak, egyikük a bajor herezeg számára 
kristályból egy gályát készíte, me Ily aranyba volt fogi alva, tetején 
fekete rabszolgák mint fegyveresek, ágyuzó tüzérség, vitorlák, szóval 
minden j egy másféle edén yért, melly szintén illy anyagból volt ké
szítve, hatezer scudót fizettek neki, ide nem számítva a kétezer lirá
nyi ajándékot. Jacopo da Trezzo gyémántba mctszé V. Károly czi
merét. Valerio Vicentina (- J54(i), a legszorgalmasabb és legfino
mabb drágakö- és kristá]y. metszö, felette nehéz munkákat k,észite, és 
"olly bámulatos tigyességgel, hogy e müvészet terén senki sem hozott 
több müvet nála létre" (Vasarl). Egy ládácskáért, mellynek fedele és 
alja kilencz-kilencz fiókra volt felosztva, kétezer scudót kapott VII. 
Kelementől, ki azt l. Fer eneznek ajándékozta, midön ennek fia Me· 
dic i Katalinnal való iiss zekelését iinnepclné. Kcménykö mozaikokon 
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szamos milanói dolgozott Florenczben és Francziaországban. Giro
lamo del Prato Cremonaból, ki másként lombardiai Cellininek is 
neveztetett, ékszereket, érmeket, a.ranymüves munká.kat és egy drá
gaköböl álló éket is készitett, mellyct Mílano V. Károlynak aján
dékozott. 

Sokan az antik müvek utánzására adták magukat, előbbre tévén 
a nyereséget a dicsöségnél 1). A paduai Giovanni Cavino elárasz
totta a világot hamis érmekkel, noba a valódiak készítésében is ki
tünhetett volna. Michelangelo, midőn meglátná azon érmet, mellyet 
Alessandro Ceaari másként Grechetto III. Pál számára készitett, azon 
nyilatkozatra fakadt, hogy a müvészet ezen ága tetöpon~ját elérte; 
ugyancsak e müvész Phocion-ja. miben sem enged az efféle antik 
müvelmek. Kilián Lukács német Pirgotelesnek neveztetett; a nürn
bergi• Engelhard Daniel szintén nagy müvésznek tartatott e téren, 
noha az előbb említettel együtt csak pecsétnyomókon és czímereken 
dolgozott. Francziaországban a IV. Henrik szolgálatában álló Cal
doré vergődött nagy hírre. Fiamandok és németek gyönyörü müve
ket állitottak elő czinből, különösen serlegeket és kannákat, mások 
pedig damascusi aczélból leginkább fe~yvereket. 

•·a· és érczmetszés, mozaik és ü\·egfestés. 
Már E"gy idő óta szokásban volt fametszések segélyével kártyá

kat és szentképeket készíteni. (Lásd XIII. könyv. 12. lap). A sajt6 
elterjedésével illy módon készíték azután a kezdő betüket, ékítmé
nyeket és körrajzokat, mE"lly modor késöbb több jeles müvész által, 
minök Dürer, Mecherino da Siena, Domenico delle Greche, Domenico 
Campagnola és mások egészen Ugo de' Carpi·ig még inkább tökéle
tesíttetett. 

Ezen középszerü festész találta fel, vagy inkább hozta be 
Olaszországba, ami a németeknél már divatban volt, hogy t. i. foko
zatos színezést állithasaanak elő, két vagy három fametszéssei eszkö
zölték a nyomást, minek segélyével azután Rafaelnek számos fest-

•) A tizenötödik szbadban a veronaiak közöl sokan kittintek az .§rmek k.§. 

szi tésében, különösen Matteo Pasti, Vittore Pieano, Guilio della Torre, G. M. Po
medello, Caroto ; ugyszintén Galeazzo és Girolamo Mondella, Nicol6 Avvanzo, 
Matteo cel Nazaro, G. Giac:omo Caralio, kik kömetszo;ssel foglalkoztfk, A man

tuai Sperandio, a bolognai Francesc o Francia és a velenezei Giovanni Boldú s 
Vittorio Camelo érmeken dolgoztak. Domenico di Paolo az antik müvek utánd
sában tünt ki, valamint a pármai Lodovi co Marmittu ie. A florenczi Gianpaolo 
Poggi II. Fülöp udvarábau dolgozott, ugy súntén Leon Leoni Arezzohól és fia, 

Pompeo. LIÍ.su Cicognara, Storia -della Scoltura, V. könyv, 7. fej. 
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ményeit közrebocsátá és pedig sokkal tökéletesebben mint Marcan
tonio. E müvészet azután nagyban tökéletesbeclett az által, hogy fa 
helyett érczlemezt használtak. 

Már a XI. században Theophilus szerzetes T r a c t a t us l o m
b a r d i c us czimü s a festékek készítéséről szóló munkájában pon
tosan leírja a n i g e Il u s-t. "Vegyünk mondja ö, egy tiszta ezüstböJ 
készült lemezt, s vésövei mcssük rá amit akarunk, azután tiszta 
ezüst-, réz , ólom- !! kénből álló vegyitékkel öntsük le a metezést és 
~imitsuk ki, mi által egy fekete rajztól fénylő lapot fogunk nyerni." 
Az ekként készült díszítmények azután ébenfa-szekrények, oltárteri
tök, kelyhek, ereklyék és keresztek ékítésére használtattak. A mü
vészet ezen ágában kittintek Forzone Spi n ell i Arezzo- bM, Caradosao 
és Arcioni Milanoból, Franceeco Francia Bolognából, Giovanni Turini 
Sienából és Matteo Dei s Antonio Pollajuolo Florenczböl. Néha a 
metezés után a fekete szin hatásának megitélése végett :finom agyag
lenyomatot vettek róla, mellyet azután olvasztott kénnel leöntöttek, 
ezt ismét korommal bevonták, s kézzel vagy hengerrel nedves papirt 
nyomtak rá, Néhány darab ezen kénlemezekböl, és kisérleti mun
kákból megőriztetett, mint kezdeményei egy uj müvészetnek. Ezen 
szép eredmény láttára számos levanatok vétettek azokból, s ekként 
az aranymüvesek boltjaiban kell kere~nünk a lenyoroatok müvészeté
nek bölcsőjét. Az anyagot gyakran változtaták, mig végre a rezet 
1alálták legczélszerübbnek, ~ igy jöttek a sajtók és különféle szinek 
f'óleg az azorkék használatba. 

Nem egészen bizonyos, hogy ezen találmányt vagy haladást 
még 1440 előtt Maso Finiguenának köszönhetnök, de még kevésbbé 
igényelhetik azt maguknak a németek vagy bármellyik város Flo
renezen kivül. Ugy látszik, hogy Schweinheim Konrád, Ptolomaus 
kiadója, Rómában alkalmazta volna a legjobb festéket. E korban 
számosan foglalkoztak a metl;zés müvészetével még a jelesebb mü
vészek közől is, mint pl. Baccio Baldini egyike az elsőknek, Antonio 
Pollajuolo, Andrea Mantegna, ki ötven lemezt dolgozott ki. Mindnyá
jokat felülmulta a bolognai Marcantonio Raimondi, ki e miivészetet 
Francziaországban sajátitotta el, később Dürer utánzójává szegődött, 
végre pedig Rafael mellett a rajzban is tökéletesité magát, mit azután 
müveinek terjesztésével hálált meg. Begédei és követői voltak Ago
stino Veneziano és Marco Ravignano, kik müvészetökkel az akkori 
fes tök ruiiveinek terjeszté" ével foglalkoztak. N érneilykor magok is 
rajzoltak vagy változásokat tettek a festményeken, mellyeket lemá
soltak. Illyenek különösen a bolognai Giulio Bonasone miivei, mely-
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lyeket eredetiek gyanánt gyakran még a nagyobb müvészek is utá
noztak. 

A választóviz általi metszést Parmigianino hozta be, jóllehet a 
németek W ohlgemuthot tartják feltalálójának. A fekete modort 
1643 ban Siegen Lajos találta fel, melly abban áll, hogy a lemezen 
vésövei vonalak huzatnak, mellyek fekete festékkel bevonatnak, azu
tán az alak rá rajzoltatik olly formán, hogy ahol nagyobb világosság
nak kelt lenni, az alap megvakartatik és kisimittatik, ahol némi ár
nyéklatra van szükség, az egy részben meghagyatik, azon hely végre, 
hol tökéletes árnyékot akarnak föltüntetni, egészen érintetlenül ha
gyatik, meily találmány azután a szines rézmetszéshez vezetett 

Mások mozaik müvek készítésére adták magukat, különösen a 
szentély kárszékei és sekrestyék részére. A Santa Maria del Fiore 
szekrényei Benedetto da Majano-tól bámulandó szépek, s még inkább 
azon müvek, mellyeket Corvin Mátyásnak küldött. Damiano da Ber
gamo szerzetes szülövárosában és Bolognában a San Do.nenico tem
plom szentélye részére kitünő müveket alkotott. Más honfitársai is 
követték öt, minök a Capodiferro da Lovere testvérek, kik Bergamó
ban a Santa Maria Maggiore szcntl~ly-karát késziték, továbbá Piero 
de Maffeis és a Belli-k ; Bresciában a Legnago-k, s a Rafaello da 
Brescia testvérek és Giovanni da Montoliveto ; Milanóban Cristaforo 
Santagostino, Giuseppe Guzzi, Gianbattista és Santo Corbetti. A pá· 
viai Certosa bámulatos famozaikjai BArtolomeo da Polának tulajdo
nittatnak. Ezen müvészet segélyével a festmények legszebb keretek
kel láttattak el, és Rafael Giovanni Barile által a V a ticé.nhan mozaik 
ajtókat és padlásokat készittetett, s ö adta a rajzokat azokhoz, mely
lyek Perugiában a Benedictusoknál annyira csodáltatnak. A többek 
közt, mellyek Nápolyban láthatók, ~an Severino és Sossio szentély
karára emlékezem, melly változatosság és csín tekintetében bámu
latra méltó remekmiive Bartolomeo Chiarini és Benvenuto Tortelli 
ottani müvészeknek, kik azt 15!í0-15fi 5-ik évben késziték. 

A genuai Damiano Lercaro egy cseresznye-magon sz. Kristóf, 
Györgv és Mihályt ábrázolta, egy baraczkmAgon pedig Urunk kin
szenve.dését. A legnagyobb elefántcsont-metszvény, melly Ábrahám 
áldozatát ábrázolja s van-Obstat briisszeli müvész által készittetett, 
Velenczében a Volpi házban látl1ató, ezen ugyanis az alakok másfél 
láb hosszuságuak. 

Talán mozaikoknak nevezhetök még a márványköveken alkal
mazott foglalványok, mi valószinűleg Sienában találtatott fel. Annyi 
bizonyo~, hogy itt tökéletesíttetett, amit a föegyház bámulatra méltó 
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kövezete eléggé tanusit Ezt Duccio kezdé meg, nála jobb müvészek 
folytatták s többen, köztök Bcccafumi a tökély fokára emelték. A ve
lenczei sz. Márk templomának moznikjai egy iskolát képeztek, a je
lesebb müvek azonban a müvészet ezen ágában Rómában készit
tettek. 

Az üvegfestés Francziaországban és Flandriában már régebben 
létezett 1), és Bramante innét hívá ki Claude és Guillaume de ~Iaril
lac müvészeket a valicáni palota s a Santa Maria al Popoló felékité
sére, kik azután Toscanát számos müvekkel gazdagiták. Később 

több flamand költözött evégből Olaszországba: V a lére Profondavalle 
Löwenböl Milanóban telepedett le ; , Gérard Ornario Bologn~ban dol
gozott; a milanói Santa Caterina e~yház üvegfestményei pedig hol
landiai Lucas müveinek tartatnak. 

Az ernaillfestés már az ókorban divatozott különösen keleten, 
honnét átszivárgott Spanyolországba. Ott ugyanis szokásban volt a 
falak ékítésére három- és négyszögeket (azulejos) készíteni, vallásuk 
nem engedvén meg alakok ábrázolását, holott a keresztényeknél egész 
történetek ábrázoltattak ekként, miben leginkább Valencia tünt ki_ 
Nyugaton illyncmü müvek a VI. s VIII. századból léteznek, és Theo
philus már az agyag és üveg edények emaillozásáról értekezett. A 
XII. században Limoges városában pásztorbotok, ékszerek, edények 
és siremlékek zománczoztattak, sőt illy módon még arczképek is ké
szíttettek_ A XV. század közepén Faenza, Urbino, Pesaro, Casteldu
rante kiégetett földből emaillfe!ltésekkel, mellyek gyakran a legjele
sebb müvészektől származtak, edényeket, tálaka t, kannákat állitott 
ki. A Luca della Robbia család a kiégetett földnek üvegmázzal való 
bevonásában tünt ki, ennek titka azonban 1565-ben Sante-BugHoni
val kihalt. 

Francziaországban Bernard de Palissy (1500 -89), ki szegény
sége miatt nyoszolyáját is feltüzelte, hogy kemenczéjét fütbesse, ti
zenhat esztendeig fáradozott, mig az emaill igt.zi vegyiték ét felfedezte, 
mikor is (1555) hirben és vagyonban egyaránt ·gyarapodott. I. Fe
rencz a limoges-i gyárt ismét helyreállította, hol a jelesebb müvészek 
rajzai után emaillirozott rézből mindenféle eszközök készíttettek. A 
gyár első igazgatója limousini Leonard volt. 

Visszatérvén a tulajdonképeni festészetre, elmolidhatjuk, hogy e 
korban majd minden városban találkoztak hirneves müvészek, Ró-

1) Lásd A. Gessert, Storia della pittura 1J1Ú vetro in Germania, nei Pa~si 
Basai ecc. Lipcse, 1842. 
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mával és Florenczczt:l azonban e téren egyik sem mérközhetett. Ná
poly Zingaró-t követte, mignem fiai az uj stylhez szegődtek. Polidoro 
di Caravaggio iskolájából Andrea di Salerno, Lama, Ruviale másként 
Polidorino; Fattorino- és Vas11ri-éből pedig mások kerültek ki. Gio
vanni Marliano Notából gyönyörü szobrokat készíte a Montolivetó
ban, a San Domenico Maggiore-ban és a. nagynénjöktől megmérgezett 
három Sanseverino Siremlékén ; és alig van valaki, ki ne sietne cso
dálni Antonia Gandino-nak a Santa Chiará-ban levő sírboltját, vagy 
a toledói Pietro-ét a spanyolok San Giacomo egyházában. V ételtársa 
volt Girolamo Santacroce, ki vele számos szobrászati rnüveket hozott 
létre. Antonio Razzi (- 1554) Vercelli-ből sok jeles munkát hagyott 
maga után Nápolyban, de rosz erkölcsei miatt a sodomai lovag meÍ
léknevet nyerte. Nápoly jelesebb müvei közé ~orozható az érsekség 
sírboltja, mellyet a comói Tomrnaso Malvita készitett. Ezen tágas és 
magas márványtermet tiz jóniai oszlopon nyugvó s különféle ezentek 
alakjaival ékitett emelvény disziti. 

Modenában Properzia de' Rossi kedvesétől visszautasittatván, 
szomoru sorsát ábrázolandó, a szüzies erényü József szobrát készí té, s 
meg kell vallani, igen jó ízléssel. A bolognai iskola, melly egyenesen 
a fl.orenczitöl származott, mindinkább gyarapodott a festőkben, kik 
ámbár közel az 500-hoz nem igen haladtak előre. Kiemelendők Lo
renzo Costa és Francesco Francia, ki az aranymüvességben Cara
dossó-val vetélkedett. Madonnáiról Rafael dicsérettel szólott s azt 
mondá rólok, hogy "nem látott szebbeket, áhitatteljesebbeket és job
bakat ;" s midön szent Czecziliáját Bolognába küldötte volna, öt 
kérte fel kijavítására, ha valamí tekir.tetben hiányosnak találhá. Ez 
természetesen csak szerénység volt tőle, de egyáltalában nem áll, 
hogy Francia e feletti irigységéhen meghalt volna, mart ö mint tud
juk 1533-ig élt. San Sebastiano della Zecca müve a bolognaisk pél
dányképe lett. Ezek közől sokan az ujabb modorban képezték ki 
magukat: illyen volt Ippolito Costa, ki Mantuát jeles festményekkel 
árasztotta el; illyen Sabba tini, kinek comp'lsitiói sok kellemet árul
nak el, ámbár szinezése gyenge. Barátja Orazio Sammachini szent 
képei fönséget és gyengéd áhitatot lehelnek , noha. erőteljes is tud 
lenni, mint azt Cremonában Sant' Abbondio boltozats eléggé tanu
sitja. 

Ferrarában Doeso Dossi az alakok festésében, testvére Giani
battista pedig a tájfestészetben tünt ki, s jóllehet egyenetlenségben 
éltek egymás közt, mégis folytonosan együtt dolgoztak estei Alfonz 
herezeg pAlotájában. Ariosto mindkettejöket a jelesebb müvészek 
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közé sorozta. Magallahhan állott ezeknél Garofolo ( Benvenuto Ti sio), 
ki Rafaelt és Lionarclót tanulmányozá, s jóllehet meglehetösen egy
hangu volt müveiben, sok kellemet tudott azoknak kölcsönözni. Ta· 
nitványa Girolamo da Carpi különbözö müvészek után indult. Filippo 
Baffico Michelangelo modorában a szél{esegyház szentélyében az 
Utólsó itéletet festé Ie, melly olly jeles elődje müve után is nagysze

rünek és ujnak tünt fel, s meg kell vallani, hogy illedelmesség é~ szi
nezés tekintetében azt felül is mnlta. Versenytársát Sigismondo Scar
sellát fia Ippolito multa felül, ki az arczvonások festésében, a szin
átmenetekben s a rajzok készítésében tünt ki. Bastarolo (Giuseppe 
M"azzola) lassu de sok készültségü müvész kevésbbé ismeretes mint 
érdemeln é. 

V dellCZI!iek. 
Sansovino Rómából az ellenséges hadsereg kicsapongasai aJkai . 

. máv al megszökvén, Velenczébe költözött, hol a michelaugelisták elfa
jultsága az építészetben még nem volt annyira érezhető. Különösen 
az óriási szobormüvekben s madonnáiban tünt ki. Az ö tanítványa 
volt a luganói Tommaso Lomhardo, jó építész, középszerü szobrász és 
rosz költő 1). Tiziano Aspetti-tól sok dicséretre méltó bronz azobor 
vagyon Bolognában j az ö müve továbbá a San Ma.rco tornyának er
kélye, hazai muzeum. Alessandro Vittoria di Trento a kivitelben sok 
emelkedettséget és lágyságot, a rajzban szabatosságot s compositioi· 
ban termékenységet tanusított, s el lehet róla mondani, hogy Azon 
században ö volt az utólsó velenezei jó szobrász. 

Tizian. 
V elenezében a festészet terén a cadorai Tiziano Veceili (1477-

1576) nyerte el a borostyán-koszorut. Tanitványa volt Giován Bel
lini· nek, kit a szinezésben jóval felülmult j sokat dolgozott s mind
addig felette csekély dij mellett, mignem az elvetemült Pietro Aretino, 
ezen istengunyoló s emberimádó - értjük a hatalmasakat - Velen
ezébe nem jutott, ki csak megfertöztetheté azon iskolát, melly a hit 
szárnyai alatt nőtt fel. Tizian megnyervén barátságát, dicséretek
kel halmoztatott el általa s közbenjárása következtében számos meg
bízásokat kapott, a többek közt V. Károly arczképének festését, ami 
által az udvaronczak között hirtelen divatba jött, s ekként nemcsak 
pénzt szerezhetett, de hirneve külföldön nagyon emelkedett. Római 
utja folytonos diadalmenet volt s ugyanez mondható azokról is, mely
lyeket a császár udvarába és Spanyolországba tett, ez utóbbi helyen 

1) Marfisá-t irts 24 énekben. 



- 381 

hagyván leginkább magasztalt müveit. A Bellini iskolája s késöbb 
Dürer által támasztptt versenyzés rendkivül figyelmessé tette öt a 
legkisebb részletekre, söt. gyakran töprenkedö is volt. Azt mondá, 
hogy a festész ura legyen a fejér, vörös és fekete szineknek, s való
ban ezen szinekkel csupán az ellentétek fölHintetése által gyakran 
bámulatos sikert aratott, ámbár nem való, hogy egyedül ezen szine
ket használta volna. Compositióiban inkább józanságot mint élénk
séget tanusit j képeinek fő érdeme a kifejezésben rejlik j emberi alak
jai annyi méltóságot és életet lehelnek, mig ellenben angyalaiban és 
szentjeiben nem olly szerencsés. Hosszu és csendes életet élt s mü
vészete méltóságának tudatában ellensége volt a csuszás-mászásnak ; 
tulélte minden barátait, a nélkül hogy elgyengült vagy tehetetlenné 
vált volna, s midön döghalál alkalmával elhalt, a tanács által azon 
tiszteletben részesíttetett, hogy bullája- mint a másoké - nem éget
tetett el. 

Igen kevés tanitványa volt, részint mert nem volt türelme má
sokat tanítani, vagy pedig rnert féltékeny vala ; mindazáltal képzö
dött egy iskola müvei tanulmányozására, melly annyi figyelmet for
ditott a szinezésre, hogy e mellett a compositiót és rajzot csaknem 
egészen elhanyagolta. A magas fok, mellyet a velenczeiek szinezés 
tekintetében elértek , a festékanyag megválasztásán s az alapozás 
(grundirung) fejérségén kivül annak tulajdonítható, hogy ök festés
közben rendkivüli könnyüséggel kezelték az ecsetet, nem nyomva azt 
erösen a vászonra s ezt nem terhelték tul festékkel, minek következ
tében a kép nagyobb tisztaságban állt elő. Ezen modor nagy jártas
ságot és ügyességet kiván a szinek öszhangoztatásában, mellyek el
lentétessége azután olly élénkséget kölcsönöz a velenczeiek festmé
nyeinek. Ezek leginkább arczképek festésével foglalkozván, hol a 
teremtésre mi tér sem ajánlkozott, a müvész egész figyeimét a részle
tekre fordítá, s innét van, hogy olly meaterileg adták vissza a posztó, 
selyem, bársony, ércz, épitészeti s másféle diszitményeket. 

I. Ferencz urlvara kiválóbb hölgyeit a frisuli Paris Bordone, 
Tizian utánzójával véteté le, ki kellemteljes szinezése alakjainak 
élénkl!ége és illedelmes compositiói által tüut ki. Andrea Schiavone 
elöbb segédj~ volt Tiziánnak, késöbb sok szerenceével utánozta öt 
különösen a szinezésben. A fresco- és vizfestészetben Callisto Piazza 
da Lodi tünl fel, ki hazájában az Incoronata egyházat Tizián modo
rában festé ki. 

Paolo Veronese. 
Verona nem feledé még el Fra Giocondo modorát, és müvészei 
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között Brusasorci felett a kitünő compositor, Paolo Cavazzola érde
mel emlitést, ki a szenvedélyek festésében a legjobb müvészek mo
dorához alkalmazkodott. Ezek mallett Poolo Caliari másként Vero
nese (1528-88) eleinte nem nagy hirben állott, de később Tizián és 
Tintoretto modorát elsajátitva jeles festövé nőtte ki magát. -A San 
Marco procurator-jai ki akarván festetni a könyvtárt, jutalmat tüztek 
ki annak, ki e végre Tizián által kijelöltetnék. Versenyeztek Salvi
ati, Franco, Schiavone, Zelotti, de utóljára Paolo Veronese lett a 
nyertes, ki épen ak kor készit é el négy legjelesebb festményét, t. i. 
Magdolnát Krisztus lábainál, két példányban, Jézust a publikánusok
kal s a kanai menyegzöt. Ezen utóbbi festmény, mellyen százhar
mincznál több alak látható, mellyek mindannyian - még Tizián ku
tyáját sem véve ki - arczképek, egy hangversenyt ábrázol, hol 
mindegyik müvész egy, saját jelentöségét jelképezö hangszeren ját
szik. V. Károly mint császár ül a galilei szegény müvészek bankett
jénél ; annyira bevette magát a naturalismus az előbb olly tiszta ve
henczei iskolába 1). 

1) Algarotti wunkái VIII-ik kötetében a hu~zonhatodik lapon azt mondja 
hogy Paolo kanai menyegzöjMrt csup!n kilenczven aranyat kapott, n& mint azt 
a Ban Giorgio Maggiore kolostor egyik jegyzőkönyvében olvaatam." Mi egéBZ 
terjedelmébeJJ közöljük a kötvényt, melly az érintett San Giorgio kolostor irat-ti
rában létezik, mibi:H kitetszik, mennyire hibás Algarotti !llitá.sa. 

"Junius 6-án 1562. 
Jelen irat erejénél fogva tudtára adatik windenkinllk, hogy a m ui napon 

don Alessandro d:t Bergn.mo atya, procurator, és én don Mauritio Bergamo pincze
mestar egyességre léptünk Paulo Caliar veronai festész urral aziránt, hogy ö a 
mi uj ebédlllnkben egy olly széles és magas festményt készitend nekünk, minö 
maga a homlokzat, elkészítvén azt tökéletesen; melly festmény a kanai menyeg• 
zöt ábrázolandja, annyi alakot festvén arra, a mennyi kényelmes en oda fér, és 
amennyi e vég-böJ megkívántatik, megjegyezvén, hogy a nevezett festész nem csak 
a festlli munk!ra köteles, de ezenkivül mindennemíl festéket és más szükséges dol
gokat saját költségén fog megAzerezni. A kolostor csupán a vásznat és hozzá a ri\
mát adandja, a vásznat azonban hMonlóan saját költ~égen fogja fdsz~>gezni, ugy ~zin
tén a netán megkivántató ltéz i munkák is öt terhelendik, s az érintett művéaz 
kötelea leend emlitett müvén a legjobb festékeket haRználni, s ahol szüksége.>, a 
legfi.nom11.bb ultramarin s egyéb, az ahhoz értök által jónak taláh szineket alkal
mazni. És mi az emlitett munka d1jAban háromszáz huszonnégy aranyat (ducato) 
kötelezünk neki, naponként ak kor fizetvén ki azokut, midön a szükség megkivánja; 
előpénzül ötven aranyat !ldtunk neki. Paolo ur viszont igéri, hogy ama munkAt 
1563-ik évi Kisasszony napjáig elvégzendi. A kialkudott összegen felül megígértük, 
hogy a midlln kivánni fogja, egy hordó burt szállítandunk neki Velenczébe. És a 
kolostor fedezendi tápköltségeit mindaddig, mig az érintett munkAn dolgozandik, 
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A paloták diszitese végett némellyek a négyszögitésre, mások 
ismét a tájfestésre adták magukat, melly utóbbi téren Giovanni da 
Udine remekelt. 

V eleneze mindig tiszteletben tartá a szépm ü vészetek et, amiért 
gazdagon megjutalmaztatott azoktól. A XV. században a tanács be 
akarta f~jezní a palazzo ducale-t és a nagy tanács termében Pisanello, 
G11ariento s többek által huszonkét festményen a III. Sándor és Bar
barossa között történt eseményeket örökittette meg. Csakhamar 
megromolván, a tanács elhatározta azokat megujittatni s Giovanni 
és Gentile Bellini, Alvise Vivarini, Cristoforo di Parma, s mások s()t 
Giorgione, Tizián és Tintot·etto is dolgoztak azokon; az 1577 -ki tüz
véez által azonban csaknem egészen semmivé tétettek. Azok, mely
lyek maig ie fenmaradtak, összevéve nagyszerüeknek tünnek föl, ha 
azonban egyenként vizsgáltatnak, hatás utáni kapkodást tanusitanak; 
egyebet semmit. 

Licinio da Pordenone a palazzo ducale· ban lévő három Itéleté
ben 'l'iziánnal akart versenyezni, de mind rajz mind szinezés tekinte
tében tulzásba esett ; folytonosan azt képzelte, hogy temérdek ellen
ségei vagynak s azért elvonulva élt. Mondják, hogy csakugyan azok
tól megmérgeztelve halt volna el. 'l'intoretto (Giacomo Robusti 
1512-94), azt irta tanulmányaira : A M i c h e l a n g e l o r aj z a é e 
T i z i á n sz i n e z é se , s inkább illy képzelt mint valódi mintaké
peken gyakorlá magát. Azt mondá, hogy tökéletes testet nem talál
hatni, azért viaf:lz- vagy agyagból készíte illyeket, s a szükséghez ké
pest megvilágitá, igy azután leruásolandó. Elsajátított könnyüdségé
vel gyakran visszaélt, annyira hogy némelly festményei vázlatoknak 
látszanak i ö azonban többre becsülte ezeket bevégzett müveinél, s 
azt mondá, hogy semmivé tenné azokat, ha gondosabban kidolgozná. 
Jó ember volt, s nagyon vágyott a diceöségre; tanítványai inkább 
hibáit mint kitüaö tulajdonait utánozták. 

Francesco da Ponte Bassanóban letelepedvén, ottan egy jó hirü 
iskolát nyitott. Fia Giacomo Tiziánt és Parmigianino-t utánozta de 
egyszerüséggel és természetességgel. Legtöbbre becsülte a kevésbbé 
eröteljes tárgyakat, a gyertya-világokat, a réz-csillárokat, szalmafe
deles kunyhókat s a tájtestményeket, s el lehet mondani róla, hogy 

és azon esetben is fogja huzni azokat, ha ebédtönkben fog étkezni. Minek nagyobb 
hitelére .• 

Következnek az allLirások, s magÁnak Paolonak végnyugtája a háromszáz 
aranyr61, 1563-ik évi okto ber 6-áról. 
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ha nem is mesterök legalább elöpostájok vala a tlamandoknak. Igen 
sokat dolgozott s gyakran ismétlésbe esett j legnevezetesebb müve 
a betlehemi jászol Bassanóban. Szerette a békét, nem fondorkodott, 
dicséretek után nem esengett s nem irigyelte az~kat másoktól. Fia 
Francesco ellenben a tragicus tárgyakban lelte kedvét, mellyek azu
tán annyira megzavarták elméjét, hogy egykor megtámadtatva hivén 
magát az ablakon kiugrott. Más illy nevii festészek a boltokat árasz
ták el müveikkel. 

Giacomo Palma élénk szinezés tekintetében Giorgione-val ve
télkedett. Idősbnek (Vecchio) mondatott, hogy megkülönböztettes
sék hasonnevü unokai)cscsétöl, ki hasztalan feszité meg minden erejét, 
hogy Paolo Veronese- és Tintorettóval versenyezhessen. Anguisola 
di Cremona mind a négy leánya festész volt j közölök Sofonisba Alba 
herezeg által Spanyolországba vitetett, hol a királyné kegyébe fo
gadta j nehány müve Tizián-éinak tartatott. Cremonában - többe
ket nem is említvén - Galeazzo Campi, fiai Giulio, Antonio, Vin
cenzo s egy rokona Bernardino tüntek ki j müveik mind a szinezés 
lágyságát mind a rajz tisztaságát és nagyszerüségét tekintve jelesek
nek mondhatók, kár, hogy elegendő csínnal nem bírtak. 

A bresciai Alessandro Buonvicino másként Moretto, előbb saját 
modorában kitünő műveket alkotott, késöbb Rafaelt tanulmányozta, 
ennek rajzát Tizián szinezésével egyesiteni óhajtván. Bresciában és 
környékén remek müveket hagyott hátra, mellyek mindannyian a 
redőzet változatossága, az aprólékosságok nagyszerüsége, a szinek 
glt.zdagsága, különösen pedig áhitatos kifejezés által tüntek ki, utóbbi 
tulajdonát vallásos lelkületéből meritvén. Legközelebb állott hozzá 
két honfitársa, Giambattista Morone hirneves arczképfestö, és Giro
lamo Romanino, kinek a páduai Santa Giustinában egy föltünöen szép 
oltárképe látható. 

Co1-regglo. 

Legkevesebbet tudunk Antonio Aliegri másként Correggioról 
(1494-1534), ki Pármában dolgozván müveiért nem dijaztatott ugy, 
mintha Rómában vagy Florenczben él, az azonban valótlan állitás, 
mintha folytonosan nyomorban sinlödiitt volna. Maotegna iskolájából 
kilépvén tágasabb és lágyabb modor után sovárgott, jóllehet R6mát 
nem igen látta j modorát gyakran változtatta, s innét van, hogy müvei 
határozott jelleggel nem birnak. A San Paoló-i apátn() lakosztályá
nak feldiszitésében tehetségát megismertetvén a San Giovann i kupo
lája kifestésével bizatott meg, melly egy ~jabb csodamiinek tekinte
tett, akkor még nem létezvén a Sixtus kápolnájának Utolsó Itélete; 



késöbb pedig a dóm kupoláj:\n önmagát felülmulta Assuntá-jávaL A 
szenvedélyek kifejezésében néha tulzó; a müvészek bámulatát kU
lönösen némelly tárgyak megrövidítésével s az emberi alakok távla
tával költötte fel. A fény és árny öszhangzatos egybeolvasztása, a 
szinek észrevehetetlen fokozata egyszerünek tüntetik fel azt, ami 
gazdagon van kivíve; illyes müveit csak az tudja értékök szerint be
csülni, ki azokat lemásolni akarja. 

Iskolájának, melly különösen a megrövidítések miatt emelte
tett ki, legszebb éke a két Mazzola. Francesco másként Parmigia
nino (1503-40) a nagy müvészek festményei után egy független 
modort alkotott magának, müveiben a kecs-vadászat egészen az affe
ctatióig megy. Munkája közben elmerülve észre nem veszi, hogy 
V. Károly katonái Rómát kipusztították s öt is nyomorba döntötték. 
Levette a császár arczképét, ki kezdetben egészen bele szeretett, ké
sőbb azonban elfeledé. A Steccata di Parma kifestésére vállalkoz
ván s daczára hogy a munkadijt felvette, azt be nem végezvén, kény
telen volt Casale-be futni, s bár mindenütt nagy tiszteletben része
síttetett, pénzhez sehol sem birt jutni. A kincset, mellyet az embe
rek megtagadtak töle, az alchymia által akarta megszerezni, B végre 
mint Rafael meghalt harminczhét éves korában. Redkivül ügyes volt 
a metszésben s a választó vizet alkalmasint ö kezdé használni a mü
vészet ezen ágában. Unokatestvére és tanítványa Girolamo Mazzola, 
jeles szinvegyitö és szinczö, felette szerenesés volt távlataiban és 
változatos compositióiba,n; a nagy sietség azonban sokat ártott mü
veinek. 

Pármában a Farncsck jutván uralomra kegyelték a müvészetet, 
a nélkül azonban hogy képesek lettek volna egy nagy müvészt létre
hozni. Midön késöbb Sammachini és Ereole Procaceino1 utánok pedig 
Aretusi és Annibale Caracci szólittattak fel a dom kifestésére, Correg
gio modora a bolognai által módosittatott, s ekkor Tinti és Lanfranco 
szép nevet vivtak ki magoknak. 

Épifé~;zek. 
A jó hagyományok sokkal tovább fenmaradtak az építészetben 

mint a festészetben; a müvészek megszüntek szubrászok éi! építészek 
lenni egyszerre, s a classicusok, küWnösen pedig Vitruvius irányában 
föltámadt tisztelet barbárságnak tünteté föl a középkori mUveket s 
hibás irány~ak minden merészséget. A veronai Giocondo szerzetes, 
( 1435-1520), ki Vitruvius-t s más a müvászetröl értekező írókat 
commentálta1 rendkivüli ügyességgel birt a hidak épitésében, mint 
azt Veronában és Párizsban le:vö e nemü müveí bizonyítják. V elen-

XV. 
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ezében a Brenta szabályozá~;a által ~zcrzctt úrdcmckcl magának; 
ugyanott elkészíté a Rialto hidjának s a közelében fekvö épületek 
tervezetét, de a szokásos fondorkodások következtében Scarpagnino 
terve fogadtatott el, arniért megboszankodván, Rómába költözött, hol 
a sz. Péter temploma épitészének ncve;r.tetctt ki. 

Ugyancsak V elenezében Pietro Lornhardo a c~odatevö Santa 
Mariá-t épité s gyönyörü niszitJpényckkd látta el azt j továbbá a 
Zeno ernlékkövét, mcllyet minrlenki csodál a sz. Márk templomában, 
s mellynél még szebb a szornszéd oltár; s végre mást nem is emlitve, 
a Vendramin palotát s a gazdag óra-tornyot. };yomdokait egy lom
bard nemzedék követte, mellynek müvei sajátságos jelleggel birnak. 
Bartolomeo Buono a régi procuratiák épületét ltészité. A veronai Gio
van Maria Falconetto szép épületckltcl árasztá el az államot, s a Cor
narak számára a legszebb _és legékesebb lakot építé Páduában j rend
kivüli szargalommal tanulmányozta az ókort s első volt, ki annak 
szinházait és küzdő csarnokait leírta s lerajzolta. Az Emilia kápolna 
San Michele di Muranó-ban maga elegendő Guglielmo Bergarnasco 
hirnevének megalapítására. Antonio Rizzo da Bregno szép szobrokat 
készite ott a Tron ne' Frari emlékl<őre; az () miive még az oriások 
Iépcsőzete a palazzo ducaleban. 

Snn"o'·h10. 
Más fordulatot vettek a dolgok, midön Róma kiraboltatát;a után 

a florenczi Jacopo Tatti Velenczébe költözött, ki Andrea Contneci 
da Monte Sansovino (1479- 1570) épitész nevét vevé fel. Első épi
tészi kisérletét Florenczben X. Leo bevonulása alkalmával tevé. Ezen 
ünnepély emeléséJ·e, azt lehet mondani, mind versenyre keltek az 
akkori jeles müvészck j Granacci és Rosso diadaliveket állítottak, 
SangaHo s a most emlitett Sansovino ál homlokzatokat és távlatokat 
készítettek, ugyancsak az utóbbi Rustici és Bandinelli társaságában 
szobrokat alkotott; Andrea del Sat·to, Feltrino, Ghirlandajo, Pont or
mo, Franciabigio, Ubertini a fe8tményekröl gondoskodtak j Michel
angelo és Rafael más jelesebb müvészekkcl a Han Lorenzo homlokza
táról s más a pápa <íltal tervbe vett miivekröl tanakodtak. 

Sant!ovino, ki különben a józanabb hagyományok után képzé 
ki magát, csakhamar elhagyá magát vakittatni Michelangelo rnodora 
által. A velenezei köztársaság fö épitö mcsterévé neveztetvén, a 
kisebb piaczot rendbe hozta, a sz. Márk kupóláját kijavitá, a ~an Ge
miniano templomot fölépité, melly noha magában szép mü de érde
rnén felül magasztaltatik, továbbá a San Francesco della Vigna ben
sejét, az arany lépcsőzetet a palazzo ducale-ban, a könyvtárt, melly 



egyike a Jegszebb ujaobkori épülctckuck, a pénzvcrdét, melly kül
sején hordja rendeltetésén~k jellcgét, s végre számos ut·i lakot, a 
többek [(özt a pompás Comaro palotát a ~an .Maurizio mellett. De 
alig hogy bevégzé a könyvtárt, beszakad t boltozata1 a míért fogság
ba tétetet t1 késöbb azonban kibocsáttatván, a bolthajtást stuccaturra 
helyettesité. A szobrászatban kissé fellengző volt, öszhangzásba 
akarván azt l.ozni az uj építészeti modorral. Két óriás szobormüve, 
mellyek a róla nevezett lépcsőzetet ékitik 1 sokkal hátrább áll azon 
bronz szobrainál, mellyek a San Giuliano ajtaján, a képtár fülkéiben 
és a sz. Márk sekrestyéjének gyönyörü ajtaján láthatók. Az általa 
emelt számos emlékek között legkitünőbb a Venier-é a San Salvado
reban. A Rialto hidjára egy tervet nyujtott be, melly azonban a W

rök háboru miatt végre nem hajtathatott. Midőn a köztársaság e h~í
boru költségeinek fedezésére kénytelen volt rendkivüli adót vetni ki, 
Tiziá.n és Sansovino az alM felmentettek. Fia Francesco V eleneze le
írását adta ki. 

Suugall o. 
A floreuczi származás u Antonio Sangallo (- 1546) Rómában, 

hol Bramante se~éde és a sz. Péter templomának építésze volt, Far
nese bíbornok számára egy palota-tervet készíte, melly mü legszebb
nek tartatik Rómában, különösen pedig az udvar, mellyet azután 
Michelangelo és Vign•Jl:t végeztek be. Ő építé a Vatikán több részét 
s leginkább kitünnek itt l:izép lépcsőzetei; továbbá Civitavecchia, 
Ancona, Florenz, Montefiascone, Nepi, Perugia, Ascoli s más városok 
váracsail. Róma kizsákmányoltatása után VII. Kelemen Orvietóba 
vonulván, SangaHo az ottan umlkodó vizhiány ruegszüntetésére egy 
bámulandó s huszonöt röf széles kutat épített, mellynek két lépcsőjén 
az állatok is lernehettek s feljöhettek, a nélkül hogy egymással talál
kozniok kellett volna. Midön V. Károly Tunisból győztesen vissza
tért, Rómában a fogadási ünnepélyeket Sangallo vezette, s különösen 
a velenezei téren olly diadalivet készíte, hogy az akkori irók nem 
gyözik eléggé dicsérni annak szépségét és változatosságát. Sokkal 
egyszerübb de azé1·t valódi mintakép a San Spirito ajtaja, melly azon
ban nincs egészen befejezve. 

Genua érezvén, hogy gazdag, szép is akart lenni. Főurai mint
egy összebeszélve elhatározták azt felékesiteni, de más terök nem 
lévén az épitkezésre, a régieket alakitották á.t, melly munka végre
hajtásában a comói Andrea Vannone, Bartolomeo Bianco, a lombar
diai Rocco Pennone, Angelo Falcone, Pellegrino di Tibaido s más jó 
uevü építészek szerepeitek Az egésznek a perugiai Galeazzo Alessi 

'25* 



( 1500-72) .,-olt a lelke, ki szülövárosában a Sangall o által megkez
dett erődítményeket befejezte s azonkivül számos palotát épite j Ge
nuában ő nyitá az uj utczát, mellyen a pompás, Grimaldi, Brignole, 
Lercari, Carega, Giustiniani paloták ékeskednek , mellyeknél a tér 
természete különféle felosztásokat, szobrokat és oszlopokat tett sztlk
ségesekké. A Sauli palota egyik a legszebbek közől Olaszországban, 
márványoszlopai mind egy-egy darabból állanak; legmerészt~bb 

épületében, a Banchi palotában aránylag ezerfelett kevés anyaggal 
harminczöt meternyi hosszu és huszonkét meternyi széles tért épitett 
be. A környéken levő villáit nem is emlitvén, ö épité még a Ma
donna di Garignanó-t, melly egyike a legtökéletesebb és legszilárdabb 
templomoknak j a kikötö gátat meghosszabbitá, a kikötöt magát és a 
raktárakat kicsinositá.. Má.s helyeken is dolgozott, különösen Mila
nóban a Tommasso Marino palota és a San Celso homlokzata szintén 
az ö müve. 

Pirro Ligorio ( -1580) ná.polyi festészröl, ki kárpitok festésével 
foglalkozott, s első volt, ki a népek szoká.sairól könyvet adott ki, 
megemlitendönek találj uk, hogy a pápa eredeti Casi n ó-ja a V a ticán
ban az ö müve, Rajzban ö tartá. fen számunkra a római müemléke
keket s tervet készite a régi Róma s a Hadrián-villa ujjáépitésére. Ha 
mindjárt gyakran téved a felirásokat illetőleg s nem pontos a mértani 
mértékben, müve annál inkább becsesebb, hogy ezen épületek közöl 
némellyek már nem léteznek. E mellett mint polgári s katonai mér
nök is müködött s esztei Alfo:,z parancsából Ferrarát a Pó folyam 
pusztitásai ellenében biztositá. 

A bolognai Sebastiano Serlio, Peruzzi tanitván y a, szintén föl
vette rajzát és mértékét Róma épületeinek, s modorát azok után ido
mitá. I. Ferencz által Francziaországba hivatván ottan élte fogytáig 
építkezésekkel foglalkozott, s az épitészetröl egy jeles érteke
zést irt. 

Vignola. 
Giacomo Barozzio ( 1507-7 3), Vignola szülöttje, a távlatra 

adta magát, s ennek, saját lángelméje által segítve, számos szabályait 
fedezte fel. Egy építészeti akadamiától a régi Róma épületeinek le
rajzolásával bizatott meg. Pimt icci o-val Francziaországba költöz
vén, a háboru egyik tervét sem engedé végrehajtatni, ugyanez történt 
a bolognai San Petronio templomának általa készitett tcrvét illetőleg 
is. A herczegi palota Piacenzában, számos templomok, de különösen 
Assisi-ben az Angyalok temploma, mellyet késöbb Alessi és Giulio 
Santi fejeztek be, halhatatlan érdemet biztositanak számára. III. Gyu-
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la építéazének nevezvén ki, öt bizta meg a trevi-i vizvezeték és a 
róla nevezétt villa fölépitésével. A Caprarola palota, mellyet Ales
sandro Farnese bíbornok számára épített, ötszögü alapzata s bástyá.i 
által egy részt a hadi építészethez tartozik, s mig benső elrendezése 
rendkivül kényelmes, festői fekvése egyszersmind gyönyörü kilátást 
biztosit számára. A festői munkákat Annihat Caro vezetése mellett 
Zuccari és mások végezték benne, a távlatok magától Vignotától 
vannak. Farnese ajánlata folytán rá bizatott a Jézus társaságisk 
templomának és fogadalmi házának (Casa professa) építése is, mely
lyeket késöbb bevégzésök alkalmával a milanói Giacomo della 
Porta t) felette tulterhelt, s mindkettö mind külsö csín mind pedig 
benső felosztás tekintetében távol áll attól, minőnek az erdeti terv 
szerint lenniök kelle. 

II. Fülöp e tájban akará épiteni az Escurial-t, de nem eléged
vén meg az eléje tet:jesztett tervvel, olasz miivészeket szólittatott fel 
egy ujabb készítésére. Ennek következtében huszonkét terv nyujta
tott be, s Vignola egyikből is másikból is kiválogatván a jobb részle
teket egy ujat alkotott belőlök, de a terv végrehajtására nem akart 
vállalkozni, jobban szeretvén sz. Péter templománál müködni, hol 
1\lichelangelo eszméinek létesítését tiizte ki feladatául, s igy emelte a 
két oldal-kupolát. 

Sokan vállalkoztak már Vitruvius commentálására, ami máso
kat uj ártekezések irására buzdított. Vignola R e g o l a. d e i ci n· 
q u e o r d i n i czimü munkájában az épitészetet határozott mérté
kekre s állandó elvre fekteté ; nem törődött a példákkal, hanem az 
okokat tanulmányozá és kimondá, hogy a leginkább magasztalt régi 
épületek fö érdeme abban áll, hogy a részek érthetőleg megfelelnek 
egymásnak, hogy öszhangzatuk egyszerü és világos s hogy végre olly 
egészet képeznek, mellynél a legkisebb részek legszebb rendben ben
foglaltatnak a legnagyobbakban, ez tévén tulajdonképen az arányok 
alapját. 

Palladi o. 
Ezek nyomain haladt a vicenz ai Andrea Pa!Jadio ( 1518 -80), ki 

a jó izlés példányképévé leve azok előtt, kik a görög és római épité
szeti modoron kivül mást nem ismertek; mert ugy lászik, hogy el· 
határozta magát csupán Vitruvius nyomdokait követni. Sok ügyes
seget fejtett ki a vicenzai góth izlésü hazilikánál, melly, ámbár 1444-

1) Ez boltozta a sz· P~te1 kupolúját, M szl:.wos palotákat s homlohatokat 
épite; az ö müve t.ováhb:í az Ald••hmnrlinialc bdveilerje Jo'ra~cnti-lum. 
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ben tétetett le alapja, má1· omladozni kezde, minek következtében ií 
bizatott meg megerősítésével, mellyet uj modorban dic11éretcsen végre 
is hajtott. Rómában sokat épített, azután a régi épületele fölméré
sére s · ler:~:jzolására adta magát, s hogy a romokat öszhangzásba 
hozza, kijavitá t!lrvrajzailmt, amid;) egy munkát is adott ki ; ezen
kivül az épitészr~tröl iR it·t egy értcke?.ést (l f>70), rnelly késlibh min
den nyelvre lefordittatott. Vdencze, Vicenza, {;S a Brenta partjai
nak fölékítésére szólittatván frl, a belrendezés éR az épitkeúsí anyag 
iisszes változatait kifejté a velen{~zei fiínemesség kényelmeinek meg
felelő palotákban. melly té1·en nem annyira a nagyszerüség mint in
kább a vagyonosság egyenllisége s azon körülmény tiinik fel, hogy 
Pgyik sem akart szomszédjánál hátrább maradni. Szorosan az épí
tészet régi elemeihez ragaszkodván gyönyörii eWrRarnokoltat készíte 
azok mint~jára, mellyeket Rómában látott, de kényelem tekinteté
ben nem igen volt szerenesés R a rés1.ek i\szhangzá'lával sem sokat 
gondolt, megelégedvén, ha építményeiben az izlé~ hibátlan. a kivitel 
tiszta s a kiilalnk szép és díszes vala. V elenezében mint Sansovino 
utf>dja a Caritá-kolo~torn:\1 Vitrnvimmak a római házakra lcészitett 
tervét valö~itá, de a tüzvész valamint ezt ugy Rzinházát is fölemészté. 
A San Giorgio Maggiot·e templomában éA eMdlöjében sok ízlést ta
nusított, s inkább a bazilikákat mint a pogány templomokat utá
nozta. 

F() milve a Megvált(l temploma Velcnczében, mellyet a tanáes 
az 1 i'l7()-ki döghalál alkalmával tett fogadalma beváltásául épittetett; 
de eszme-szegénységének adá jeiét azáltal, hogy a homlokzatot te
kintve itt már harmadszO!' ismétlé magát, a nélkül hogy tekintettel 
lett volna a belső felo>~ztásra s a kiilönbségre, melly a szegény capu
cinusok, s a gazdag benedictinnsok templomai köziitt létezett. Nem 
értvén továbbá a szobrüszathoz ugy mint az épitészethez, megengedé, 
hogy müveit Vitt01·ia és Ridolfi külünféle modorban készitett gipsz 
öntvényeikkel és szobraikknl elrutitsák. Tervelcet készíte a bresciai 
és bergalT'Ói székesegyh:í?.alua és számos más épíiletekre, mellye,k 
az~mban nem létesittettek, s el lehet mondani, hogy alig jött létre va
lamelly nevezetes épület, mellyről ne értesíttetett volna. A Brenta 
kiöntései alkalmat szolgáltattak neki :ura, hogy Bassanó-ban egy hid
hoz torvet készítsen, ez azonban költséges volta miatt nem létesíttet
vén, fából egy másikat épitett, melly Bzáznyolczvan láb hosszu s e 
mellett bámulatosan egyszerii modorban volt készítve. A Rialto-hid 
építése, mellyet ií meg nem nyerhetett, mint mondják, Giovanni ela 
PontP-re hizntott, ki Rokka! ulcsóbb >: e mellett olly meri>Rz tervd 
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nyujtott be, hogy mindenki kétkedett szilárdsligáról, ma azonban har
madfél század tanusága szólal fel rnellettc. 

Palladio Bresciában a székesegyházon és tanácsházon, Turin
ban a királyi parkon dolgozott; Vicenzában számos épületeken kivül 
a Capra rotondáját s az olympiai akatleJnia számára egy szinházat 
épite, czéljának megfelelU!eg anlik mod01·ban, itt adatván eW a clas
sikus darabok. TégJából legjobban szet·etctt építeni, látván hogy az 
illyen épületek tartósabbak mint azok, mellyek kövckbiíl épültek. 
Olcsón s mégis gazdagon épitvén s az épületek ékítésére mindenféle 
anyagot felhasználván megérdemlé, hogy mint classikus müvész ta
nulmányoztassék nemcsak kol'társai, kik e tájban nem jó irányban 
haladtak, de az ujabhkoriak által is, s még akkor is, ha a szabálysze 
rüséget tekintjük fii szépségnek. 

Vincenzo Scamozzi (1545l-llí07), az előboiJ-lek lwntitánm, en
nek példája által buzdi tv a szintt;n az épitész i pályára lépett, s tevé
kenységének tért szerzendi), Velenczébe, akkoJ·ou a polgári építészet 
székvárosaba J, öltözött. Az első helyek Palladio, Sanwicheli és 
Sansovino által már el lévén foglalva, ujitási kiilönczködései és után
zásainak elpalástolása által ak:u·t feltünni, s mind tettleg mind irás
ban meg akarta mutatni, hogy minden más müvé~z modorától eltérö
leg s függetlenül müködik, miért is azokról mindig csak megvetőleg 
szólt. Egyébi1·ánt elmés és ügyes épitész volt, ismerte a régiek köny
veit és müveit; s a sírbolt, me Ilyet a Ca1·itit-ban Nicola da Ponte do
ge hamvainak készitett, olly jeleli müda1·nb voll s annyira megnyerte 
az illetök tetszését, hogy a sz. Márk kiiuyvtám homlokzatának s az uj 
procuratiák épületének építése is rábízatott. Egy munkát sem utasitott 
vissza, bármennyire tul volt terhelve avvHI, s épen azé1·t igen'sok 
csaK tervben mat·adt. Bergamúhan a küzségi palotát építé, melly 
egyik a legszebbek küziH; de az Antonio l•'ilarete által épitett szé· 
kesegyház u_ijá építésére oenyujtott tervénél jobbnak találtalott a 
Fontana-é. Hasonlóképen járt a salzburgi székesegyházra készitett 
tervével is, hol a com6i Santino Holari terve fogadtatott el. 

I d e a d e ll a r c h i t e t t u r a u n i v e t' sa l e czimű munkájá
ban a l:izabályokat példákkal akarta egyesíteni, mellyeket egész Euró
pából vala összegyüjtendö. Hogy pedig Azok tervrajzát megszerez
hesse, azon velenezei nemesek kegyét igyekezett megnyerni, kik 
mint követek, idegen országo], ba valának menendők, s a kikkel ek
ként költség nélkiilntazhatván, a czéljára sziikséges épületek Jeirá
sának és rajzának hirtokába jutandhatott. De sokkal Wbb ismeret, 
ntaz:\~ ú~ tudomány kivántatott \-olna ene, mint a mennyivel ii bir·t, 
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s igy munkája felette zavaros, hosszadalmas és telve vagyon kitéré
sekkel j ezenkivül pedig boszantó benne, hogy saját munkáját mindig 
eléje teszi a mások müveinek, bárminő kitünök legyenek is ezek. Gőg
jéről, melly dagályos irataiban elég világosan nyilatkozik, még vég· 
rendelete is tanuskodik. 

A bresciai képtár a viceuzai Formantone dicsőségét hirdeti ; 
Milanóban Giuseppe Meda a nagy Seminarium udvarát, Fa bio Man
gone pedig a helvét collegiumét s az Ambrus könyvtti.rát építé j 
Martin Basso a rarnai kaput és San Lorenzo-t, VincenzolSeregni a ke
reskedők piacZI\ körül szám os épületeket és ezen ki v ül nehány kolostort, 
Francesco Richini da Rovata végre sok templomot és palotát épitett 
Ezek nevei egyébiránt csak hazájokban ismertetnek. 

A bolognai Pellegrino Pellegríni di Tibaido (1527 -92) elkese
redvén, hogy a festészet terén nem szerepelhetett, meg akart halni, 
de mások tanácsára az épitészetre adta magát, s itt ezerencsésebb 
lett. Milanóban az állam mérnökévé, s a székesegyház építészeti igaz
gatójává neveztetvén, mint illyen annak kövezetét és homlokzatá
nak tervét készité, ahol Martin Bassonak, a templom másik építészé
nek, több jeles müvész véleménye által támogatva sikerült fónöke 
némelly különcz terveinek valósitását megakadályozoL 1) Számos mü
vei közöl a Ro és Caravaggio szentélyeit, a milanoi érseki lakot s a 
Jézus tát·saságbeliek genuai fogadalmi házát említjük. II. Fülöp ál
tal az Escurial fölépítésére Sp anyaiországba hivatván, ezért tőle nagy 
pénzösszeget kapott, s ezenkivül a valsoldai hűbériséggel jutalmaz
tatott. 

t'ontana. 

Montalto bíbornok a bethlehemi jászol kápolnáját, mellyet a 
Santa Maria .Maggiore-ben vala építendő, Domenico Fontana (1543-
1607) épitészre bizta, de fizetését felfüggesztvén a pápa, kénytelE\n 
volt a munkát félbeszakittatni, amikor Fontana arra vállalkozott, hogy 
saját költségén fogja azt folytatni. Ezáltal ö nagyon megnyerte a 
bíbornok kegyét, s midön ez V. Sixtus neve alatt pápává lett, nem
csak hogy bevégezteté vele az érintett kápolnát, melly különösen ku
polájának arányosságáról s a szomszéd Negrani palotáról nevezetes, 
de egyszersmind megbizta öt az obeliszkek felálli tásával, mellyek 
közöl csak a vatikáni állott még fönt, s ez is félig a földbe temetYe. 
Ennek a sz. Péter temploma elé leendő áthelyeztetése végett a ma-

1) Lá~rl: Bassi; Dispa1·~~·i tn mnniera rl' w·c!titeUum e di yrospettitJa. 1572. 



- 393 

thematikusok valamennyien tanácsot tartilnak és az ötszáz tudós s 
különcz véleménye. közöl a Fontana-é fogadtatott el, melly leírja a 
modort, miként szállitandó á.t a vatikáni obeliszk. A müvészet egyik 
legszebb dramatikus cselekvénye ez, me Ilyet a hagyomány még in Ub b 
fölékite. Az obeliszk egészen fölszerelve másfél millió fontot nyomott 
s fel kelle azt emelni alapjáról, ekkor kocsikra fektetni, azután ismét 
fölállitani s uj alapjára helyezni. Sixtus e munka végrehajtására egy 
szerdai napot választa, me Ily, miként mondá, mindig ezerencsésen 
ütött ki rá_nézve. Általános aggály fogta el a lakosokat s akasztófa bün
tetés terhe alatt meg volt tiltva csak egy szót is szólani, nehogy ezál
tal a vezetök parancsainak végrehajtása gátoltassék. Az épitész a di
csöség a a szigoru pápa fenyegetésai között lebegett,ki az erőszak, nagy
ság a lelkesedés bizonyos vegyületével a kereszt hatalma alá akará haj
tani a bálványozás emez emlék ét ugyanazo n a helyen, hol a vértanuk 
véröket on ták. Az obeliszk már át volt szállítvas h el y éhez közel felállit
v a, de a csigákat nem lehetett olly közel vinni, hogy az obeliszk egye· 
nes állásba helyeztethetett volna, mikoron a hallgatag tömeg köze
pette egy paraszt elkiáltja magát "vizet a kötelekre." Pompás tanács, 
melly meggátolván a kötelek elszakadását , egyszersmind megrövidité 
azokat, s igy a czél ellett érve, midön a harangolt a a vár ágyui dörgő 
hangja hirdeték a vállalat sikerül tét. Sixtus lovaggá litötte épitészét, s 
a paraszt, ki szembe mert nézni az akasztófával, csakhogy jó tanácsot 
adjon, jutalmul szülöfalujának azon kiváltságot kérte, hogy virágva
sárnapján ez láthassa el az örök várost olajfa-ágakkal. 1) 

Sokkal könnyebb volt a többi obeliszk felállítása. Fontana, a hires 
mechanikus, egyébiránt az építészetben az uj modor embere volt. A La· 
teránban a basilikának a Santa Maria Maggiore felé nézö homlokzatát 
a a pápai palotát, e nagys~erü tömeget, ö építé s azt a legtisztább iz
léssel diszité föl. A Vatikánban a Bramante által épitett udvaron ke
resztül egy épületet huzott, ide helyezendő a könyvtárt, s ö készité 
még a palota azon részét is, melly Róma felé néz. A Quirinál palota 

• 1) Fontana honfitársa Adamini di Montugnola és a franczia Montferrand 
Sz. Ntervárott nemrégen egy hasonló óriási oszlopot állitottak fel I. Sándor tisz
teletére, melly most a legnagyobb monolit a világon. 

Ennek csupán dereka nyom . . . . 293,820 kilogr. 

a hozzáturtozó diszitményekkel egyiitt 421\,500 " 
az obeliszk magában . . , . . . 337,000 " 
a hozzátartozó diszitményekkel együtt 375,922 n 

Mi is szemtanui leheténk Párizs városa elökésziileti munkfllatainak és ujjongása

inak a Coucon1ia tér~n lc\'ÍÍ oLeliszk fiilflllithMa alkalmhval. 
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kiirül is dolgozott, megnagyobbitá teré t, s ide helyezé a két colossust; 
ii készité továbbá a négy szökökutat a Pia és Fe Iice ut által képzett ke
r esztuton; kijavitá Traján és Antonin oszlopát; ezelten kivül az ö müve 
még a kolduJók szállodája s a Termini szökökut, egyik. a legszebbek 
közöl Rómában, me !ly Mózes csodájának ábrázolatával van ékitve; a 
fonó gyár, mellyet a Colosseumban tervezett, szerenceére nem létesít
tetett. S mindez azon öt év nlatt jiitt létre, mellyekben Sixtus uralko
dott, kinek halálával VIII. Kelemen az elleni! szórt aljas rágalmak
nak hitelt adva, megfosztá íít a pápai épitészi hívntaltól s számadást 
követelt töle az általa fölvett összegekröl, de a nápolyi alkirály Mi
randa grófNápolyba hiv án iSt, királyi épitészazé nevezte ki, hol számos 
utakats palotákat épite. A Castelnuovo tér, a pompás Medina szökőkut, 
I. Károly, Martell Károly és Clemenza sirjai az érseki épületben, szá
mos oltárok, s különiisen az Amalfi érsdtségé s végre szcnt Máté erek
lyéjének gyönyörü tartója Salernóban szintén neki köszönik létöket. 
Müvei közöl legkitiinőbb a királyi pnlota, mellynek belseje azonban 
annyira át van alnkitva, hogy abban az eredeti terv többé föl nem is
merhető. Tervbe vett még egy kikötil-gátat s egy hidat a San Vin
cenzo tornya számára, de ezek vógre nem' hajtattak. Testvére Gio
vanni a Pó folyamot szabályozta és s?.ámos városokat, a többek közt 
Rómát ÍR vizvezetékekkel ltitta el. 

Ezeket megelőzte és feliilmulta a veronai születésü Michele San
roicheli ( 1484 -1559), ki miivészetét atyjától, nagybátyjától s a régi 
müemlékek maradványainak tanulmányozásából sajátitotta el. Előbb 

szülöföldjén Veronában, késöbb Rómában lépett föl, hol csakhamar 
nevezete~ségre vergődött. Az orvietói székesrgyhaz építésénél, hol 
előbb a jelesebb épitészak müködtek, ezek modorához alkalmazkodott, 
a monlefiasconei fötemplomnál azonban már függetlenül mozgott, egy 
nyolczszegJetes kupolával látván el azt , mellynek ltörzete képezi a 
tulajdonképeni templomot. Szülöföldjét és VelcncZét különféle mü
vekkel gazdngitá, és mrgjegyzésre méltó, hogy soha nem fogott egyet
len vállalatához sem, anélklil, hogy elöbb ünnepélyes nagy misét no 
szolgáltatott volna. Mint hadi épitészről másutt szólottunk róla +.337. 
lap.) s elszámláltuk az e téren Iétesitett müveit. Sokan a hajóépíté
szettel foglalkoztak, illyenek valának a milanoi Caroillo Agrippa 1) és 
Mario Savorgwtno b~lgrádi gróf. 2) A vizi {•pitP.szct terén szintén sz á-

') Nuove inven"ioni sopm il modo d·i ?ulf.'i(!"''e, Roma, 1 &95. 
•) Arte militm·e, lel-rest?'~ e ma~·ilt·imrt . .-rrmdn Irt ta.IJÍO'IIP ~ r "1/.Yll il~' pili. /"(1-

foro.'li rop'ilnni untir/d r. modPr,,i, tl)!Hl. 
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mosan szerepeltek, és irtak arról, a többek közt Luigi Cornaro a ve
Ienczei lagunákról mint védmüvekről értekezett 1). 

A mHvészetek külröldön. 
A rajz-mUvészet Olaszországon kivül is szép lendületnek indult, 

és VIII. Henrik, I. Ferencz s V. Károly olasz müvészeket igyekeztek 
udvarukba szerezm. Dechamps beszéli, 2) hogy It. Miksa csá
szár 1575-b•n egy fc'ltészt 1!s egy 8zobrá~zt. l(ért Gian Bologná-tól, 
ld ennek knvetlteztében n~ld az antwerpeni Sprangert, és Giovanni 
Montit küldé, de a következő évben Miksa elhalván, utódja Rudolf 
el akarta őket bocsátani, komornakjának tanáesára azonban megtartá 
a festöt s csak a szobrászt küldötte el. 

Azon kedvezés, mellyben a fejedelmek Francziaországban a mü
vészetet részesitették, sokat tett tekintélyök emelésére, ezáltal is na
gyobbaknak tünvén fel a kiilönben hatalmas hübér-birtokosoknál. A 
góth styl hosszu időkön át fentartá itt magát, miröl az 1502. Párizsbilo 
épült St. Jacques de la Boucherie egyháztornya,- az egészb81 csak ez 
kerülbetvén ki a pusztítást, - 11 az 1532-ben kezdett St. Eustache 
temploma eléggé tanuskodnak. A festészet sem volt ismeretlen, de a 
müvészek e téren csak a hiv arczkép s a pergamenre való miniatur
festésre s az üveg-festészetre szoritkoztak, ez tekintetvén nálok nem
zeti müvészetnek, mellynek ~polását még a nernilsek sem tekinték 
méltós:ígukon aluli foglalkozásnak. A lombardok példája. által ösz
tönöztetve a francziák VIII. Károly korában helyesebb irányban 
kezdtek miiködni s küliiniisen az építészetben és szobrászatban a 
lágyságot az igazs<iggal, a miivészetet az érzelemrnel s a tisztaságat 
ihlettséggel igyekeztek párol'-itani. Jocundus szerzetes Párizsban a 
fő számvevíi hivatal épületén s Normandiában d' Amboise bíbornok 
egyik bit·tokán a Gaillon kastélyou dolgozott, s valószinüleg ö épité 
a bioisi-i kastélyt is, melly alkalmasint legérdekesebb a francziaor
sz4gi királyi paloták között. D' Amboise bibornak sírköve, melly mü
vészileg kidolgozott márványdarabokbM vagyon összeállítva s fest
inényekkel és aranyozásokkal ékitve, legszebb müemléke azon kor
nak. A müvészet ujjászületését mind a modor nagyszerüségét mind 
pedig a természet helyes utánzáAát tekintve fennen hirdeti a XII. 
Lajos siremléke St. Denisben, melly Ponzia Trihatti müvének állít
tatik, azonban sokkal valóozinübb, hogy a tours-i Jean Juste alkotá 
azt. Gazdag kereskedők mint pl. Ango, nagy méltóságban levők 

1) Tmtlalo delle ar.qne Plr.ilnn, t!)()O. 

l'ite. rl-.' piUori .fiammin.qhi, T. köt. 19)1 lap. 
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minö pl. Du Prat, továbbá udvaro~czok, nemesek vetélkedtek a nagy
szerii paloták építtetésében j legszebb e nemben az I. Ferenczé Cham
bord-ban, melly várkastély formában épült, tornyokkal ellátva s az 
egész vegyes atyiben fölékitve. Ez 1525-ben vagyis Primaticcio 
előtt épittetett, a boulognei erdőben levö madridi kastély pedig 
1530-ból való. 

Francziaország azon hibát követvén el, hogy csupán az olasz 
müveket másolta és utánozta, ekként megfosztá magát azon elönytöl, 
mellyet a müvészet terén az eredetiség nyujt. A florenczi Rosso de' 
Rossi mintha csak nem is létezett volna festészet a n a g y sz e r ü 

ro o d o r előtt, egyedül gyakorlat után feRtett, nem birván azt felfogni, 
amit nem tudott; azt, ki másként dolgozott mint ö, megveté és saj
nálkozva nézett a szegény francziákra, kik szarinte ecsetjöket olly 
szárazon és durván kezelték j ha valakit tanítványává fogadott, ezt 
csak azon föltétel alatt tevé, ha az illető nemzeti naiv hagyományait 
megtagadta s a látványos vagy másként a n a g y sz e r ü modor
hoz csatlakozott. A középszerüeknek adván az elsőséget, Lorenzo 
Naldini-t, Francesco Rustici tanítványát alkalmazta mühelyében, ezen 
kivül tanítványai valának még Antonio Mími Michelangelo növen
déke, Domenico del Barbiere, Luca Penni, Bartolomeo Miniati, s 
Francesco Caccianimici. 

A bolognai Primaticcio (1490 -1570), ki utódja lett, a Rafael 
iskolájából került ki, azonban Michelangelót is tanulmányozta s Giulio 
Romano alatt képezte ki magát. Müvei pom!Jásak és ízlésteljesek 
valának, habár az iskolai szag nagyon érezhető volt azokon. Mun
katársai valának Bagnacavallo, Ruggeri di Bologna, Prospero Fon
rana s a modenai Nícolo dell' Abbate, kik mir.dnyájan hagytak hátra 
müveket Francziaországban, különösen pedig a Louvre-ben és St. De
nis-ben. Vignola két évig tartózkodott Párizsban, Serlio ott halt meg, 
Cellini pedig különös kalandokon ment ott keresztül. Vegyük P-zek
hez most a többi müvészeket, kik hivatva vagy önkényt Francziaor
szágba jöttek, s azon francziákat, kik Olaszországban képezték ki ma
gukat, és természetesnek találandjuk, hogy ez valódi zsarnokságot 
gyakorolt a még biilcsöjében fekvií franczia müvészet felett. Fontai
nebleau nem volt egyéb mint olasz müvek és másolatok museuma. 

Ezen példányképek után képezték ki mag•Jkat Pierre Lescot 
(-1571) és Jean Gouchon (-1572). Az elsőt Ferencz a Louvre ujjá
épitésével bizta meg, s azon része, melly az egészből fönmaradt, dicsé
retére válik szerzöjének, e mellett mintaképül is tekintetett. Stylje 
nem volt correct de nyulánk és esinos, leginkább pedig a diszitmé-
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nyekben, karyatidek és diadalivekben remekelt. Germain Pilon de 
Loue (-1 590), ki honfitársai által érdemén felül magasztaltatik, szá
m os müemléket épite. 

Jean Cousin de Soucy (1530-90), Michelangelo követője, jól
lehet soha nem volt Olaszországban, ama kor legnagyobb vállalata
inál alkalmaztatott, a többek közt a vincennes-i, sens-i és anet-i vár
kastélyoknál ; ö készité továbbá Diana de Poitiers és férje, ugyszintén 
V. Károly síremlékeit. Utolsó itélete első olajfestménynek tartatik 
Francziaországban, stylje egyébiránt· nagyszerli, rajza erőteljes, szi
nezése erős. Jártas volt az üvegfestészetben is; szobrai közőllegjobb 
a Chabot tábornagyé. Az irodalom terén is szerepelt, a mennyiben 
egy munká.t irt az emberi test arányairól. Leonard de Limoges és 
Bernard Palissy zománcz-festöket már előbb említettük. 

Mig legtöbben a divatos atyinek hódoltak, némellyek az antik 
mellett maradtak, egészen mellözve a szinészies és különcz helyezte
téseket, mellyek mit sem fejeznek ki; és a müvészi testületek nehány 
olly vidéki városokban, honnét aMichelangelo utánzó i kizárattak, leg
alább bizonyos eredeti formát tartottak meg. 

Philibert Delorma ( -1577), Lyonból, Olaszországban képezte 
ki magát; Francziaországban számos épűleteket emelt vagy meguji
tott; az ö mlive jelesen a Valois-k sirboltja St. Denis mellett és az I. 
Ferenczé. Medici Katalin egy nagyobbszerű palotát akarván épittetni 
mint a minök eddig. Francziaországban léteztek, öt bizta meg annak 
felépitésével, a Louvre mallett azon helyen, hol akkor téglagyár (t u
i l e r i e) állott, s innét vevé nevét a mai napig fenálló királyi palota. 
A pompa és diszitmények, mellyekkel a müvész e müvét elhalmozta, 
sokkal nagyobb dicséretet érdemelnek mint a styl tisztasága, s erede
tileg jóval iágasabbnak kelle annak lennie, de a királynö csakhamar 
bele unt az építkezésbe, s e mellett a többi építészek az eredeti tervet 
egészen fölforgatták. Megjelent egy munkája a z é p i t és me st e r
ség é r ö l, s feltalálta a módot, miként lehessen jól és olcsón építeni, 
mellynek segélyével terjedelmes térek befedhetök, a nélkül, hogy 
ezekre hosszu épületfák kivántatnának, s boltozatok készithetök, anél
kül hogy nagyobb tartósság végett keresztgerendákkal kellene azokat 
tulterhelni. V eleneze néhány templomán már el öbb alkalmazták e 
módot, söt Serlio még más ekként készült fedélzeteket is ernlit fel, 
de ugy látszik, hogy Delorma azokat nem ismerte, s e mellett meg 
kell vallani, hogy az ö modora ezeknél tökéletesebb. Másrészről azon
ban az is igaz, hogy e fedélzet sokkal több munkaeröt vesz igénybe s 



nagyobb uyomátit gyakorol a kül- falakra miut a közönscges geren
dázat. 

A párizsi Jean Bullant ( -157~) az econon-i góth s bizarr ve
gyes stylbeu készült kastélyt építé, melly müve nevezetes a olassiku
sok hű utánzását s a gyönyörű kivitclt illetőleg, mindazáltal nagyon 
távol áll ez azon épületektöl, mellyek e korban Olaszországban emel
tettek. 

Spanyolország Ferdinánd és Isabella alatt az Olaszországban 
tanulmányozott classikusok fel!i kezde hajlani. Igy pl. azon épület, 
mellyet V. Károly Granadában az Alhambrában Pedro Macbuca (s 
nem Alon so Berruguete) által építtetett, a flot·enczi ó palota (palazzo 
vecebio) mintájára van készítve, me ll y szép ugyan magában véve, de 
rendkivüli tömegnek tünik fel a gyöngéd s kellemteljes mór épületek 
közepett. Egyébirant nagy müvészt egyetlen egyet sem találunk 
ezen időtájban Spanyolhonban, noka sok jóra akadunk ; illyen volt 
pl. Fernando Ruiz ( -1455), ki a se viiini egyházat építé, fiilemelvén 
a mórok által épitett Giralda-féle nagy tornyot, s Alonso Berruguete 
( --1480) fes tész, épitész s kiválóan szob1·ász a Míchelangelo iskoláj á
ból. Müvei Madridban a Pt·ado-ban, és az Alhambrában, ugyszintén 
Urunk szine változását ábrázoló szobra, mellyet a toledoi székesegy
ház szentélye számára készitett, mintákul szolgáltak a spanyol müvé
szelmek. Domenico 'l'eotocopoli ( -1625), ki Görögországban született 
s Tiz;ián tanítványa volt, Madridban az at·agoniai Donna Maria eolle
giuruot, Huescában pedig a templomot és kúrházat építé, melly mü
vével egy nagyszerü gondolatot testesített. Bartolomeo di Blll>tamante 
Toledo közelében a keresztelő sz. János kórházát s ennek fényes ud
varát építé. Juan Battista di Toledo Nápolyban a pompás toledoi ut
czát s a spanyolok sz. Jakab-ját készité; az ö müve továbbá az Escu
rial tervrajza, mellyet azután tanítványa Juan d' Herrera létesített. A 
szép templomalaku szentségLázat, mcllyet n_yolcz vérvörös jaspis osz
lop s több gazdag arany és drágakö szobrok ékitenek, s mellynek 
tervrajza szintén ö töle való, a milanói Giacomo Trezzo készité. 

Francesco de O lauda, pot·tugal rniniatur-festö, 1549- ben egy pár
beszédet irt, mellyet Vittoriu Colonna Buonarroti s Lattanzio Tolo
wei Rómában tartottak 1). Oroszország, melly az europai müveltség 
elöl meglehetösen el volt zárva, müvészetébcn a bizanczi jelleget tartá 
meg. I. Wladimir a 1·égi Kersonban megkercszteltetvén, ottan a gö-

1) Nem régE-n G. A. Raczinsky !iltal kuzöltetett Les arts en Porluyal (1846) 
cziruü munkábau. 



ri.igök által egy templomot, továbbá !.li:l!J-Lcu Kiewbeu a Buldugságus 
Hzüz egyházát B Nowg-orodban a sz. Zsófia templomát épitteté, mind
cgyiket bizanczi stylu képekkel. Csak a XII. században tüntek fel 
honi müvészek, kik ezt módositák ; késiibb a tatárok betörésekor ke
leti és lombardiai modoru épületek keletkeztek, H innét van, hogy a 
moazkvai egyházak a maga a Kreml is némi eredeti jelleget hordanak 
magukon. Eredetiek továbbá azon épületek, mellyeket III. l ván 
Moazkvában először köböl épittetett; 1433-ban Euphemios nowg01·odi 
püspök a németek által köböl egy palotát emeltetett, melly festmé
nyekkel s egy órával vala fölékitve. Iván Német és Olaszországból 
ügyes müvészeket hitt be országába, és Ariatotele Fioravanti ottan a 
Kreml székesegyházát építé; Pier Antonio Solaro 1) 1487-ben az ugy
nevezett gránit palotát ltezdé meg, mellyet azután a genuai Paolo 
Boaai, Marco és mások fejeztek be j a milanoi Aloisio a Belvedert 
é pi té a be végz é a Boldog Asszony menny bemimeteiéről nevezett 
templomot, nyolcz kupolával látván el azt, B ezeken kivül számos ke
leti és olasz vegyes stylben készült épületeket létesített. Késöbb is 
lehetett itt találni illy azokatlan vegyülékekre, s az 1554-ben épült 
moazk va i V aszili Blazaennoj egy házat hagymaalaku kupolák ék i ték, 
minöket az oroszok valószinüleg a törökökkel viselt háboru alkalmá
val láttak először. A templomok belül nagyobbrészt hosszas négy
szöget képeznek felül bolthajtással, melly rendesen hat, egymástól 
egyenlő távolságban álló oszlopokon nyugszik, s öt kupoláYal j kivül
ről a templomba három ajtó vezet, mellyeket egy előcsarnok előz 

meg, belül ismét három ajtó ISzolgál bemenetül a három oltárhoz, 
mellyek ikonosztázok által vagynak a nép szemei elől elfedve. Gyak
ran egyik templom alatt másikat találunk, melly mindazáltal nem 
földalatti, ide temettetnek a fejedelmek. 1600 ban Moszkvábe.n négy
száz templom volt, ezek közöl negyvenöt magában a Kremlben. Mi 
a festményeket illeti, a czárok azt akarták, hogy az ujabbak a régiek 
mintájára készittessenek, s egészen I. Fcdor k01·áig vagyis 1581-ig 
Oroszorozágban csakis 1:1zentck képei festettek. 

Müvészeink az idegenekröl vagy egészen hallgattak, vagy csak 
kétségbevonhatlan fensöbbségök érzete szültc lenézéssel szólottak j 
annyi bizonyos, hogy Olaszországon kivül Franczia· és Németországot 
kivéve a testvér-müvészetek között bizonyos történelmi lánczolatot 
vagy tudományos összhangzatot és s11ját jelleggd biró iskolákat hasz
talan keresünk. 

1) Klaproth 'l'abl. hisl02·iques, :!74. lap. 
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Antwerpenben már 1454 től kezdve fenállott egy festészeti aka
demia, melly czélul tüzte ki magának ugy ábrázolni a természetet, 
amint az a mü\·ész szemei előtt elterül, s alkalmasint a szinezés iránti 
előszeretet tompitá itt el az alak és eszményi szépség iránti érzéket. 
Már említettük van Eyck-ot, kinek hagyományai egészen Quintin 
Messis·ig ( -1529), hi ven követtettek, a kitől sziilőföldje Antwer
pen képtárában számos festményeket tAlálunk ; s itt kezdődik azután 
az olasz müvek utánzása. Michael Coxis Mecheln-böl Ráfael után 
képezte ki magát. Peter Campana Flandriából azon husz év alatt, 
mellyekben Olaszországban tartózkodott, lerázta magáról a hazai is
kolában elsajátított száraz modort. Sevillában "isteni" melléknévvel 
tiszteltetett meg s Urunknak a keresztről való levételét ábrázoló fest
ménye miatt miut rendkivüli müvész csodáltatott. 

Peter de W itt máskép Can dido, Vasari iskolájából B~~:jorország
ban számos müveket hozott létre, legszebb ezek között bajor Lajos 
síremléke, a müncheni góth székesegyház fó ék e, me Ily 1 &22-ben a 
weilheimi Kramper által öntetett bronzba. E szobormüvön a császár 
és két herezeg alakjait négy életnagyságu térdelő lovag környezi. 
Lambert Lombardus Lüttichböl, mint kitünő épitész és festész említ
tetik. Peter Breughel (1510-70) meglepő hűséggel festé amezei je
lcneteket, s mindazt mi körüle történt. Olaszországba jövén itt is a 
természet hü ábrázolását tiizte ki feladatául, s e végböJ szünet nélkül 
a falvakat és korcsmákat !akta, hogy igy annál több s jobb alkalma 
legyen annak tanulmányozására. Rendkivül változatos és eredeti fest
ményei mellett ördögi jeleneteket ábrázoló képeket is festett, s mint
hogy fia Giacomo leginkább az e nemü festmények készítésére adta 
magát, p ok o l i melléknéven is nevezt~tett, s valóban, miként Callot, 
végre oda jutott, hogy hitt az ördöngösségekben s boszorkányságok
ban, mellyeket mindenütt látni vélt. Testvére Giovanni (1568-1642) 
ellenben, miután mindig virágok s angyalok festésével foglalkozott, 
p a r a d i cs o m i mclléknévvel tiszteltetett meg ; müvei közöl legne
vezetesebb a Földi Paradicsom, mellynek finom szépségeit még a leg
gyakorlottabb aczélmetszök sem képesek tökéletesen visszaadni. 

A mechelni Collin Insbruckban a legkitünőbb sirboltok egyikét 
t. i. l. Miksáét készité, mellyet huszonnyolcz óriás bronz szobor kör
nyez, mindannyian az osztrák-házból származott királyokat és feje
delmeket ábrázolván, kik koruk ruházatában s hasonlithatlan finom
sággal vagynak kiállítva 1) ; ezeken kivül husz márvány féldombor-

1) Moet azt állitják, hogy a szobrok nem Collint61 de Höfflertöl va16k é~ 
ezek közöl a legjobbak egy ismeretlentől. 
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mü a halott vállalatait ábrázolja, mellyeknél s~ebbeket és müvés:.t:i
ebbeket éltemben soha nem láttam. Ennek párját képezi Philippina 
Welser ausztriai Ferdinánd, Tirol kormányzója, nejének síremléke, ki 
1580 évi aprilban balt el. . 

Németországban emlitést·e méltb festész volt Schön Márton, en
nek azonban sem minták gyanánt szolgálható müvei, sem tanítványai 
nem voltak. A freiburgi székesegyház szép festményeket bir Grün 
Jánostól; a szász Cranach Lukács müvei, mellyek az alak bálványo
zói által érd1'mök szet·int nem ruéltányoltatnal(, mindannyian eredeti 
német modorban vagynak készítve. 

Dll t'(' t'. 

Düt·cr Albet·t (1471 --tf)28), Niirnbergbal, az olasz müvészek 
mozgékony s fényes élctével ellenkeziileg csendes egyszerüségben 
tölté a magáét, illyennek irja ő ezt le emlékirataiban maga is. Atyja 
mesterségére lévén szánva egy aranyműves mellé adatott, s már hu
szonegy éves korában fényes jeleit adá kitünő tehetségének egy ezüst 
metszvénye által, melly Urunk kínszenvedését ábrázolá. Ekkor utra 
kelt s határozottan a metszésre adván magát, hit·e távol vidékekre 
eljutott. 1506-ban Velenczébe jött .. néhány metszvényeinek Marcan
tonio Raimondi általi utánnyomásáért elégtételt kérendö, melly alka
lommal a szinezés iránt előszeretettel viseltető velenczeiek csekély 
díjért rézmetszöjökké fogadták, Gian Bellini pedig a patriciusoknál 
pártfogolá, "Ab, csak itt lehetne ön (irja Dürer egyik barátjának) 
milly szeretetre méltók az olaszok! egészen körülfogtak s napról 
napra jobban ragaszkodnak hozzám. Jó nevelésű emberek, tudomá.
nyosak, finom modoruak, hires lantosok, mindannyian szellemdusak 
és méltóságteljesek, irányomban pedig kimondhatlanul jók és nyája
sak. Igaz, hogy vagynak közöltök hitetlenek, hazugok, gazemberek, 
kiknek nincs párjok az ég alatt. Látva őket, azt hinné ön, hogy a 
legjobb emberek a világon, nevetnek minden söt rosz hirök felett is. 
Barátaim által idején figyelmeztettem, hogy se ne egyem se ne igyam 
velök, sem pedig az ö fajtájokból való festökkeL Ezek közöl néhá
nyan háborut inditottak ellenem, s mig a templomokban vagy palo
tákban lévő festményeimet egész szem telenséggel másolgatják, azt 
kiabálják, hogy eltávozván az antik modortól, rontom az ízlést. Ez 
nem akadályozza Gian Bellinit, l;ogy dicséretekkel halmozzon el en
gem minden nagyobb társaságban; ezenkivill tölem valameily mun
kát kiván birni s személyesen eljiitt hozzám, Wlem egy festményt !té
rendő, hozzátévén, hogy jól meg kivánja azt fizetni. Ő mindenkitöl 
szerettetik, tiszteltetik és csodáltatik, s az emberek nem beszélnek 

x~ 26 
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egyébrlll mint az IS jóságáról s lángelméjéröl, és jóllehet már öreg, 
mindazáltal kevés párja van." 

Visszatérvén hazájába, kora jeles embereinek arczképeit featé 
le, de leginkább a metszésre fordítá figyeimét, ugy hogy száz
hat réz 1 háromazázkét fametszés került ki tőle; az ö müvc vagy 
legalább az ö tervrajza után készült Miksa császár nagyszerü 
diadalive , melly kilenczvenkét különféle nagyságu táblából van 
öeazethe, mellyek együtt egy kilencz láb magas és tiz és fél láb szé
les négyszögöt képeznek. Történeti és mythologicus képein kivül 
számos olly festményei léteznek, mellyek tárgyát saját képzelődésé
hlll merité; illyenek pl. a halál lova és a búkórság. A aty l tisztasá
gát a a physicai szépség iránti érzéket Németországban csak az ö 
fellépésével kezdték érdeme azet•int becsülni. Irt a mértan elemeiről, 
a vAroaok erődítéséről a az emberi test at·ányairól és pedig mindig 
magyarázó táblákkal. A festészetet sem hanyagolta el, s legjelesebb 
müve, Urunk keresztre feszítését ábrázoló festménye Bécsben látható. 
Itt Ká.roly főberezeg nag.vbecsü gyüjteményében kell tanulmányozni 
ezen kitüniS festészt, itt szemiéibetök kiilönnemü müvei a legnagyobb 
változatosaágban, mellyek valamint egyrészről legtökéletesebbek rész
leteikben épen olly nalvok másrészről compositiojokat tekintve. Hol
IBOdban kétszer utazott, hol mindentitt ünnepélyességgel fogadtatott, 
1 a a:&ép müvek iránt kitünő ·elöszeretetet tanusitott 1). Iskolát is ha-

1) Diirer tök41letesen kitArja kebelét ezen utazásár61 sz616 jelentél!ében, 
mellyuk egy része kevél!sel el<Sbb egy német szépmüv4!szeti lapban jelent meg. 
,.ÉlJ s-.eg4ny Dürer Albert Nürnbergből f'eles4!gemmel saját költségtmen indultam 
el Az éjet egy bajor faluban töltöttük, hol hat deoár híján három b a t z e n t 
költöttünk el. Innét Aotwerpenbe mentünk. Vasárnap volt s erre esett ekkor 
sa. Hospitius napja; és a festészek gyülekezete által feleségemm~l es leányommal 
együtt egy dfsziinnepélyre hivattam meg. Ezüst edények, kristAiy asztali kész
lekk, filnaligea asztal, 1z6val minden volt itt, semmi sem hiányzott. A hölgyek 
•od Ülluepiesea vallu!ak öltö:ave, s midön helyemre vezettettem, a n~p mindkét 
oltlaloQ el<Sre tolongott, hogy látbasllL nevezetes személ7iségemet. Számos magas 
áll.úu egyének voltak itt, fejedelmek, herczegek, kik mindnyájan igen kegyesen 
fogadtak B felajánlották azolgálatukat s pártfogáBuJtat miodenre, miben haszoomra 
lehetatk. Mid6n leültem, az Antorft' uras&gok udvarmestere két azoigától kisérve 
Iloada jMt, B urai réuéról négy pint bort ajlu!lott fel nekem, kérvén hogy azon
nal iD~ .abból l fogadDám el kitilné:l tiszteletök jeiéül. Én elfogadtam ezen szi
vea ~~ojáuWot, 1 biztositáro ama magas családot h6dolatomr61. Azután Péter mea
ter, egyik asztaloe a Tároab61, jiltt hozzám, s megajándékozott két pint borral, 
mindig felajánlván egyszersmind azolgálatát. Miután az éj j6 részét ivás é~ 
éneklés között vigan eltllltilttiik, a. vendégek fölkeltek ! engemet mint egy r6mai 
conault fl.klyákka.l eg~szen lakásomig kieértek. Az ajt6nál elbuceuztam tölök s 
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gyott hátra maga után, melly azonban késöbben háttérbe azorittatoU 
. Németország olaszainak, a flamandoknak iskolája által. 

másnap késö reggelig aludtam. A~után Qniut.in (Methzys) blzában ie voltam. 
Fischer az Antorff uraságok szt\mára tizenhat darab, Urunk kinazenvedMét ábrá
zol6 képet vett meg tölem négy forintért, mások ugyancsak illy tt\rgyu de Ideebb 
alakzatu képeket három forintért , a végre husz különt'éle a egy félív nagysAgu 
képet miodössze egy forintért. Eladtam ezenkivül házi gazdimnak egy, meglehe
tilsen rosz vászonra festett madonnAcskát két. rónu~i forintért. 

nSz. Bertalan ünnepét követö napon Mecl1eln-be vitettem, hol Ronsard mü
vész és egy festész, kinPk nevét elfeledtem, vacsorára hittak meg. Ronsard mea
ter ama hires szobrász, ki Mm·git herczegnőnek Mlksa csbzár leányának s&o!p
latában áll. Hétión elmentünk Brüsszelbe, s otlan a taoAcsosnAI négy saép fest
ményt láttam a nagy müvésztill, Rüdigertlll, és két oJándékot, mellyek Mexikob61 
a kir!!y számára érkeztek; azaz egy arasznyi azélea arany napot a egy ezüet 
hason16 m•gy~Agn holdat, és rándasnl mindenféle arany és ezü't edények<lt, eer:
közöket és tálakat a csodálntoR s olly fényes ékszereket, hogy felette nehéz d~
log lenne párjokat találni. Miodezck olly értékesek, hogy sz!zezer font aranyra 
becsültetnek. Éltemben mit sem láttam, mi olly gyönyört szerzett volna nekem 
mint ezek szemlélése. Bámultam ezen finom arany müveket é11 csodlitarn eme 
távol esö tartomflnyok férfiainak éles lángelméjöket és ügyesaégöket. 

"Margit herczegnil tudtomra adá, hogy pártfog6m leend Károly csAszimái; 
igen kegyes volt irányomban s én ezért egy szép példányt küldöttem neki Urunk 
kínszenvedésót ibrázoló képeimbilL A nassani ház kápoln!jll.ban lll.ttam a nagy 
müvész, Hugo, bámulatosan szép festményét. Bernhar<lt festész meghitt ebédre, 
melly olly nagys:e.erü volt, miként nem hiszem, hogy az neki kevesebbe került 
volna tiz darab aranynál. Sok nemes ur volt itt jelen, kiket a h!zi ga&da azon 
ezéiból hitt meg, hogy kedvem~rt tirsaságot alakítson; a többek kör:t itt volt 
Margit berczegnö kincatll.rooka, kinek arczképét lefestettem, a király kamarAsa, a 
város kincstárnoka, kit Urunk kinszeuvedését ábrAzoló képeimbl!l egy példll.nynyal 
ajándékoztam meg, ö viszont cserébe egy apanyol izlésü zsámolyt küldött nekem, 
melly megérbet három aranyat. Küldöttem m~g ezenkivül egy példányt rotter
dami Erasmusoak, BonisiuR titoknokll.nak. AzutAo szénnel lefestettem Berohardt
nak, Margit berezegoö festészének és Erasmu~nak arczképét. De hat egyén, kik
nek Brüsszelbon arczképöket levettem, csak egy fillért sem adott nekem. 

n Ezután Aachenba mentem, hol jelen voltam V. KAroly megkoroo!ztatáaAn. 
Pénteken Aacbenbill Lilwenbe mentem. Szombnton Kölnben voltam, hol dr. Lu· 
thernek egy értekezését öt denirért megvettem, egy deoll-ért pedig a L~ek 
a azent embernek kárhoztatása czimü röpiratot. Vasárnap láttam az ünnepélyeket 
és mulatságo kat s jelen voltam a koronAds tiszteletére rendezett diti.lakomáu. 
Hétfón megkaptam a csAszArt61 udvari festöi diplomámat. Husvét utáni szomb&· 
too az Ulm városából való Lixben János éa San-Pios, e városban született hir
oeves festész, társaságában Brüggé-be utaztam. A csll.szár palotájában láttam a 
Rüdiger által kife~tett kápolnát és egy antik müvtisz, val6aziniileg Zemliug fest
ményeit. Jacoboll.l láttam Rüdiger, Hugo és más hires festlik nagybecsü müveit. 
Láttam tovll.bhf\ a Madonna alabástrom s1.obrkt Michelangelot61 s van Eyck 611 
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llolbeln. 
Holhein János (1495-1554) Bazeiben egy középszerü festész 

fia volt s minden meater és a nélkül hogy hegyei közöl kilépett volna, 
elsajátitá a festészetet, s csakhamar bámulatos hírre vergödött külö
nösen a h a l o t t a k t á n c z a által, mellyet a bazeli temetőben fes
tett le, s melly lenyomások által elterjesztetvén, rendkivül nagy befo
lyással volt a nemzeti müvészetre. Könnyed és termékeny festő ügyes 
és szabatos vonásokkal, józan a kivitelben, s biztos a körrajzban, 
melly az alaknak életet s a kifejezésnek jelleget kölcsönöz. Hazájá
ban számos müvet alkotott, késöbb pedig E1·asmus által bátorítva el
hagyta a szerény hazai földet s VIII. Henrik udvarába ment, ki által 
mondhatnám barátságosau fogadtatott, ha t. i. ezen elvetemült lélek 
arra képes lett volna. Valamennyi róur általa kivánta magát levé
tetni, és boldog volt, ki töle nagy összeg aranyért egy történeti fest-

m6.a festak festményei!, Itt egy n11gyszerü l11komát adtak tiszteletemre s a varosi 
tanácsosok tizenkét pint borral ajándékoztak meg i ebéd után a hatvan személy
b61 áll6 társaaag egészen lakásomra ltisért. Innét Gand-ba mentem, hol a fest~

szek dékhnja s az e!Hkelllbb személy~k lelkeRedéssei fogadtak, s mindannyian sz . 
• JA.noa tornyába vezett~k. Itt láttam van Eych hires festményét, melly olly cso
dálatos szépségü, hogy nem lehet pánzzel megfizetni ; különösen a Madonna s az 
Atya Isten arczkifejezései mindenkit bflmulatra ragadn11k. A fest~szek ás déltán
jok egy pillanatra sem távoztak melllllem, 8 mig e városban időztem, mindig ve
lök kelle ebédelnem és vacsorálnom. Végre Antwerpenbe ntaztam, s miulll.n egy 
ideig itt mnlattam volna, visszatértem csalfidommal Macheln-be Margit hercz~gn8-
böz; rnf'gmutattam neki a császár arczkápét, mellyet neki akartam ajánd~kozni, 
ll azonban nem fogadta el azt. 

"Azon, mit Német-Alföldön dolgoztam, csak veszteségem volt; sem a ne
mesek sem a polgári rendüek nem fizettek, Margit herczegelit sem véve ki; mind
azon müvekért, mellyeket elajáudékoztam, s mindazon vflzlRtokért, mellyeket ki
igazitottam, ~gy fillért sem kaptam. Midlln induló félben voltam, egy levelet kap
tám II. Keresztély dán királyt611 mellyben meghagyja, hogy tiistént hozzá menjek 
az ö és udvari személyzetének arczképét leveendö, bizonyossá tévén engemet, 
hogy j6 bán6.am6dban fogok részesülni, s a kirlllyi asztA.!nál étkezendem. Másnap 
egy álladalmi haj6ra ültem, s Brüsszelbe mentem a dfm királyhoz, kinek legjobb 
metszv&nyeimet adtam ajándékb~\. Legkiilönösebbnelt tünt fel nekem azon saj:l.t
Bf.gos modor, melylyel a bl"üsszeliek Keresztély kirlily bevonulását nézték; azt is 
!ittam, hogyan ment eMje a császár s milly nagy pompával fogadta i jelen voltam 
ezután a diszlakomán, mellyet Károly csfuzár és Margit herczegnil másnap az 8 
tiszteletére adtak. A dán király viszont nagyszerü ebédet adott, mellyre meg 
volt híva a csbzlr, Margit hercz~gn!l allt lm is, s igy a kirfllyok a~ztalánfll iii

tem. Olajba l~festettem Ü.tvö~itönlt ltépl!t, a miért harmincz darab aranyat kap
tam," 
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méuyt nyerhetett Le kelle veunic mindaz.on nők arczképeit, kiket 
Henrik előbb rucnyegzöi nyoszolyájá ba emelt, hogy onnét azután öket 
a vérpadra küldje; és eliszonyodván a véres jelenetek felett, meghalt, 
!!Íratva a szerény dc nyugodt dicsőséget, melly szülőföldje hegyei kö
zött környezé t). 

TIZENHARMADIK FEJEZBT. 

Z en e. 

Mig a szubrászat és festészet, az összhangzatos rend eme kife
jezése a térben, olly magas fokra emelkedtek, a zene, az összhangza
tos rend eme kifejezése az időben, sem maradhatott távol ama kor 
előretörö egyetemes mozgalruaitól. 

Jóllehet XXII. J án os kárhoztatta az összhangzók- ( consonans) 
és ellenhangzókkal ( dissonans) való visszaélést, me ll y az egyházi 
zeuébe becsuszott, mindazáltal tovább és tovább harapózott ezen ha
nyatlás annyira, hogy végre a futá.nyos ellenpontozás (fugirter Contra
punk t) vagyi!:! a hangoknak futányokkal (fuga) és mesterkéltségge, 
tulterhelt sorozata is behozatott. A világi zenében a provenceiak az 
éneket számos hangszerrel kisérték és világi dallamokkal párositák, 
mellyek az egyháziaktól nagyban különböztek ; ezek azonban felette 
egyszerüek és szegények valának, s egy szótagra csak egy hangjegyet 
adtak. Néhány illy darab hangjegyei az 1100-ik körüli évekből mai 
napig is főnmaradtak 2), 

Az olaszok által feltalált d a l o k, b a ll a d á k máj us i és 
fa r s a n g i énekek természetét nem egy könnyen lehetne kitalálni 
de az ellenpontozásban ugyanazon szabályoknak valának alávetvel 
mint az egyházi zene, azon különbséggel, hogy itt a szarzök nagyobb 
szabadságot engedvén maguknak, különféle javitásokat hoztak létre, 
mellyek azután az egyházi zene által is elfogadtattak. 

Guido d' Arezzo után a hangjegyek a legtökéletlenebb állapot-

•) Kinek türelme lenne e:.~en fejezetet az elsö kiadfl,okkal egybevetni, azt 
talé.lné., hogy ebben szllmos nézeteim módositva, kijavitva, vagy változtatva vagy· 
nak. Ennek az az oka, hogy kés8bb saját szemeimmel láttam és Baját eazemmel 
ítéltem meg olly dolgokat, mellyeket el8ub csak hallomás utá.u ismertem. 

2) Egynehé.ny AJ11.m u e lu. Hull e tól, d Revue 111tu1icale czimü folyóiral 1827 • 
l< i folyamáiJan achto. t ki. 
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ban maradtak j megjeleltettek ugyan általok a hangfokozatok, de nem 
azok tartamának ideje. Általános hit, hogy a leghosszabb, hosszu, 
rövid, félrövid és legrövidebb hangjegyeket legelsőben Jean l\furis a 
párizsi egyetem kanczellárja s sorbonnei tudor különböztette meg 
Sp e c u lu m m us i c a e czimü munkájában , de ö már erről mint 
ismert dologról beszél. Ugyancsak öt (1360) lehet mondani a jelen
legi barmonia atyjának, amennyiben D e D i s c a n t u czimü érteke
zésével ö alapítá meg azt. Engedv e a visszahatásnak, melly akkoron 
a régiek ellenében mutatkozott, kivet é az Összhangzók ( consonantes) 
közöl a negyedet (quarta), s tökéletes összhangzóknak az egyhangot 
(unisono), a nyolczadot (octava) és ötödöt (quinta) j tökéletleneknek 
pedig a nagy és kis harmaclot (tertia maior, minor) és a nagy hatodot 
(sexta maior) á.llitá. föl j ö nála jelentek meg először a szabályok, 
mellyek a hangközök sorozatát·a nézve maig is érvényben állanak, 
melly ezerint a tökéletes öszhangzók egyenlő mozgásban egymás után 
nem következhetnek. Az összhangzókból alkotott barmonia telje
sebbé lőn és a hangzatok (accot·d) harmadból és ötödböl, harmadból
és hatodból tétettek össze. Az ellenhangzás (dissonantia) szintén be
hozatott de kezdetben csak ovatosan s mintegy az összhangzó késlel
tetője gyanánt. A XIV. szbad hat·moniá.jában találtatnak hangza
tok, mellyek negyed- és ötöd-, harmad és heted-, sőt harmad- és ki
lenczedböl állanak. Késöbb a kettös ellenpontozás jött létre, melly 
négy részből álló hármoniává. nőtte ki magát, midön az ellenpontozás 
hangközei hangzatokká ( accord) alakittattak. 

Helyesebb irányban haladt a zene a XV-ik században. Fran
cbino Gaffurio Lodi-ból, továbbá Bernard Hycart, Jean Teinturier és 
Guillaume Garnier flammand zeué11zek Ferdinánd király által Ná
polyba hivatván ottan egy akademiát alapítottak, mellyből jeles mü
véazek léptek ki. A Rozzi társaság Sienábau gyakran szini előadá-
8okat tartott intermezzókkal és karénekekkel, mcllyek egy személy 
által énekeltettek, ki O r p b e us n ak neveztetett. Ugyszintén Ve
ronában Alberto Lavezzola a zenekedveiökből egy társaságot alakí
tott, tagjainak kötelességök lévén lantjokkal bizonyos időben a városi 
közönséget mulattatni. Másutt is jeles zenemüvészek támadtak 1). A 

•) LAed Marttat, &ma della mUBica; StetaDO Arteaga, Le ritJoluzioni del teatro 
mu.icale Italiana dalla. 81f~~ origine fino al preaente, V eleneze 1785 ; a Biche Latour
nak már idézett értekezés~; 11 végre Hawki1111 é~ Strafford angolok Zenénet 
törté'llelme czimfl munkAjokat. 
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zenednrabok papírra tételénél eddig ismeretlen pompa kezdeU most 
lábra kapni, mit a franczia· Binchois, Destaples s kitJönösen a belga 
Guillaume Dufay-nek (1432) köszönhetünk, ki a Guido d' Arezeo hang
jegy irás rendszerét kijavitva az ötvonalost hozta divatba. Ez Irt& az el
ső jó utánzásokat (imitatio), sőt két han gu kAnonokat is találunk nála, 
mellyek első kísérletei valának a föltétes ellenpontozásnak, igy ne
veztetvén az, mellyben az illető önkényleg kötelezte magát vagy csu
pán i:isszekötött mozgásokot ( contrapponto alla drittá.) használni, vagy 
épen az ellenkező re ( contrappun to saltando) s más különczségekre 
és haszontalanságokra. 

A kánon- ból származott a fu tán y (fuga), mellyben a zeneszerzö 
kötelezi magát egy thema választására, melly egy harmonicus hang 
közre (intervallum) helyezve saját magának kiséretül szolgá.l. Egy 
kánonnak vagy futánynak felkeresése tehá.t szükségképen nagy töké· 
letesedést idézett elő nemcsak a harmonicus viszonylatokban, mellyek 
a thema kifejlesztéséből származnak, de egyszersmind az egyes han
gok időtartamára nézve is, mellyek időnkénti visszatérésök miatt egy
másani jól összevetendők. 

És ekként a kánon és futány önkényes szabályaiból egész töké
letességében a zenészeti körmondat származott, melly olly nagy befo
lyást gyakorolt az uj nyelvek költői alakjár~. Illy elemek állottak 
a XVI. századbeli zenemüvészek rendelkezésére 1 tökéleteaitendök 
az ellenpontozást a gregorianumi énekhez, a görög zene eme IDarad
ványához való alkalmazásnáL 

A fiamaodok zenemüvészeknek tekintettek s Olaszországba is 
meghivattak, hol a franczia pásztor-költemények különös becsben tar· 
tattak. A pápai zenekart főleg spanyolok látták el, és Bartolomeo 
Ramos Pereira, Salamancából, ki V. Miklós által a bolognai zen~szeti 
tanszékre hivatott meg, kimutatá Guido d' Arezzo rendszerének elég
telenségét és egy czélszerübb változást hozott javaslatba, melly da
czára annak, hogy Gaffurio és mások által hevesen oatromoltatott, el
fogadtatott. Pedr·o d' Uregna szerzetes, ki 1520 táján Olaszországban 
is tartózkodott, a si-t a hanglépcsőhez csatolá, Francesco Salinas pe 
dig az elmélet terén legnagyobb zenemüvésznek tartatott. 

Az emlitett Gaffurio megszerezte magának a régi zenészeti ira. 
tok másolatait és forditál'ait, s azokból nyilvános felolvasásokat tar
tott, miböl azután az uj olasz iskola származott ; különféle IDUilkákat 
bocsátott ki, mellyekben a hangjegyrendszert fejtegeti, mellynek je
gyei a leghosszabb, hosszu, rövid, félrövid és legrövidebb (maxima, 



loug11
1 

brevi~:~, semiurevis és minima) i 1) dc a XVI. ~zázad elején meg
jelent zene-szerzeményekben már a pont, !(ereszt, s kettős kereszt is 
előfordulnak. Henri Isaac 1475 táján l!'lorcnczben nyolcz, tizenkét, 
sőt tizenöt hangu farsangi énekeltet is h11ngjegyekre irt, milly tet·mé
szetüek voltak legyen azonban a népies melodiák, nem tudjuk, mert 
ami abból fönmaradt, ellenpontozásban vagyon földolgozva. 

Girolamo Mei a r é g i s u j a b b z e n é s z e t r ö l s azok 
m ó d j a i r ó l ét·tekezet t, dc téves en, mct·t sok mü még nem ismerte
tett, sok pedig roszul ét·tcl meztetett. Vincenzo Galilei F ,. o n im o 
czimü ruunkája s má.~ a zenés zctröl irt párbeszédjei széles ismereteket 
s okos észrevételeket tartalmaznak. Midön Nieoló Vicentini és Vin
cenzo Lusitania között zenészcti vita fejlődött ki, valamennyi tudós 
s a pápai zenekar is részt vett abban. Az clsö azt állítá, hogy a gö
rög zene nem egyéb, mint a ru i szinezett ( chromatisch), természetes 
( diatonisch) és enharmonicus zene-nem~inek vegyül é ke, a másik is
mét azt erösité, hogy az csupán termé~;zctefl ( diatonisch), és ezen 
utóbbi nézet gyözött. 

A zene és ének valódi ~zenvedélyei valánalc ama kornak. Cris
taforo Landino Dante felett it·t kommentátjában bizonyos Antonio 
degli Organi florenczi hires orgonamüvészt emlit fel, s azt mondja 
r,óla, hogy csupán játékának hallása végett sokan Angolországból söt 
Eszakról is zarándokoltak Olaszországba. Lionat·do da Vinci lant
játéka ruiatt a milanoi udvarhoz hivatott. Benvenuto Cellini épeu 
olly büszke lant-játékábani ügyességére mint vésöjére ; fejedelmek s 
királyok foglalkoztak avval i Jakab Hkóthon királya és VIII. Henrik 
zenedarabokat írtak i V. Károlynál ebéd felett mindig egy zenekar 
müködött s u d varában Brüsszelben ének-hangversenyek tartattak. 
Németországban mindig voltak a zenének müvclöi, s a keringö, a né
met nemzeti táncz, ezen idökböl származik. Lnther rcformálni akarta 
az egyházi zenét, s valóban az egyszerűség felé terelé azt, és számos 
énekei, mellyek mai napig is fenmaradtak, azt mutatjak, hogy csak
ugyan birt ezen müvészet érzékével. Calvin ellenben a magasztos 
karének s az egyszerü és nemes cantus firmus helyébe a metricus 
zsoltáréneket hozta be, s Frank Vilmost megbízta, hogy Marot és 

1) Azt Lisz~w, hogy ~~oz e!Hö nyomlatott z~lle-lmngj<·gyck e:~:tu Gaffurio-tól 
val6k, s Milanobu.u fa·betükkel nyomattak. Az angobk Ral!Jh Higdeu Polychro
nicon-ját mutogatják, melly 1495-ben Westminsterben nyomatott, s mellyben nyolcz 
vonaloe hangjegyek is talo\ltatnllk. Attaignant Párizsban l ~29-ben egy zenegyüj
teményt bocsátott ki sajtó alól. 
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Beza zsoltáraihoz előbb egy-} azután négyhangu könnyü dallamokat 
készítsen. Angolországban a reformatio után Marbeck rendezte az 
uj hit egyházi zenejét; Sternholcl es Hopkins pedig az ötven elsö zsol
tárt egy tenor-hangra adták ki. A ka1·ének azonnal eltünt most a 
parochialis templomokból s egyedül a székesegyházakban tartatott 
meg. A zene a nevelés nélkülözhetetlen kellékeül tekintetett: Pca· 
ch am egy nemes férfiu- tulajdonait számlálván el ö, megemliti, hogy 
annak szükségképen tudnia kell elsö tekintetre (a prima vista) éne
lcelni, s viollit vagy lantot játszani. Philomathes Morley zenéjéhez 
irt bevezetésében a következő esetet beszéli el: },Miután az asztalt 
leszedték s szokás szerint előhozták volna a zene-könyveket, a házi 
asszony egy darabot nyujtott át nekem, Hrvén hogy énekeljek, s 
midön hosszas mentegctözés után végre őszintén bevallottam, hogy 
ahhoz nem értek, mindenki elcsodálkozott, a társaság tagjai sugdos
tak s kérdék egymástól, hogyan mertem ide tolakod ni." 

I. Ferencz alatt legjelesebb zenemüvész volt Clement Jan. 
nequin, ki 1544-ben Z e n és z e t i t a l á l m á n y ok n é g y v a g y 
ö t h a n g r a czim alatt egy munkát bocsátott közre. Csodálatra 
méltó azon szerzeménye, mellynelt themáját a schweiziaknak ~larig

nano malletti azétveretése képezi, s mellyben az akkori hadászat ki
fejezéseit használja, s az :-igyuk, dobok, trombiták zaját s a fegyverek 
csörgését utánozza. 

A zenészet haladáöára uagy befolyással volt a szinészet terje
dése. Szokát~ba jött ugyanis vig· és szomorujátékokban karénekeket 
és több hangra készitett madrigál- ol>at énekelni, s végre arra a gon
dolatra jöttek, hogy önálló drámai énekrnüveket :dkottak, ösztönöz
tetve néruelly tudósok azon véleménye által, hogy a régiek a drámá
kat énekelték. A római Emilio del Cavaliere, ki Lau1·a Guidiccioni 
Si l e n o és Sa t i r o czimü darabjait zenérc tette, ez által tulajdon
képen csak az akkori madrigal-zene fogásait hozta alkalmazásba. Ez 
megadta az elsö lökést, s az uj i tás általános tetszéssel találkozott. Gio
van Bardi, lovag a Vemio grófók egyike, kinél l 589-ben Ferdinando 
de' Medicinek lotlu·igeni Krisztinával való egybekelése alkalmából 
Florencz elökelöi összegyültek, palotájában A pollónak a kigyóval 
való harczát adatá elö. Késöbb Garzia~ di Toledo nápolyi alkirály 
Tanaillo pásztori darabját, ugyszintén Tasso Am i n tá-ját- Marotta 
jezsuita közbevetett játékával együtt - nagy fénynyel játszatá el. 
Kevés idö mulva egyik-másik jelenetet zenével kezdték kisérni, ez 
történt pl. Agostino Beccari Sa c r i fi z i ó -jában 1 melly Ferrarában 
1554-ben adatott elő, továbbá Alberto Lollio A r e t us a-jában és 
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Agostino Argenti Sfor t u n a t á.-j&ban, ruellynek z•méjét Alfonso 
Viola írta, s a melly valószinüleg az elsö darab volt, hol az ének sza
valással egyesittetett 1). 

De a gyakorlatban számos akadály gördíttetett a zene fejlödése 
ellenében s különösen azon tulzási dUh, hogy a szavak értelmével 
mit sem gondoltak, annyira ment, miként sz. Máté evangeliumának 
l. fejezetét, daczára annak, hogy olly kevéssé harmonicus nevekkel 
van megraK. va, szintén éne kelni kezdették. A dallamot előbb készi
tették el s azután alkalmaztak hoszá egy szöveget. Ezen visszásság 
ellen hevesen kikeit Vincenzo Galilei s a dallarnnak csupán egy hang
ra szóló uj modorát találta fel s e szerint tevé le hangjegyekre Dante 
U g o l i n o-ját, azután Jeremiás si r a l ru a i t. 

Eközben a roadrigal-zene is tökéletesíttetett Luca Marenzio, 
Paolo Quagliati, Alessandro Strigio s más zeneszerzők, különösen 
pedig Venosa herezeg által. A cremonai Claudia .Monteverde egy
szerű hegedü-müvész, késöbb a mantuai herezeg zeneigazgatója s 
végre a velenezei sz. Márk templomának karnagya, 1598-ban harma
dik könyvét adta ki öt hangu ruadrigál-jainak, mellybetJ előkészítés 

nélkül a megboszzabbitás (Verlangerung) kettös és hármas ellen-
. hangzóit (dist!onans) hozta be. Eleinte csak egy elmés merénylet

nek tekintetett ez, késöbb mindazáltal egész fclforgatást idézett az 
elö a zenevilágban. Eddig az ellenhangzó esak ugy szerepelt mint 
az összhangzó késleltetője vagy elökészitöje, most azonban Monte
verde bizonyos fokig függetlenné tette azt, az ujabb tonalitást s a 
valódi szenvedélyes kifejezést alkotván általa a zenészet terén. 

Valamint a harmaniában az ellenhangzó eszközül szolgált a 
szenvedélyek kifejezésére, akként a dallamban ugyanezt tevé a hang
idom (rhythmus), logikai kifejlődése levén ez az ellenhangzónak, melly 
ismét szükségképen periodicus cadentiákat alkotott. Ekként a szi
nészeti zene, melly most má1· erejének minden elemeivel birt, bátran 
haladhatott, sőt befolyást gyakorolhatott az egyházi zenére, mellytöl 
származott. A miben még hiányt szenvedett, sz az énekbeszéd (re
citativ) volt, az egyedüli dolog, mellyben a görögök tanulmányozása 
nagy hasznára válhatott. . 

Giulio Caccini 1 a fentebb emlitett Bardi-féle társaság egyik 

') A legr4!gibb éoekmü, mellyet ismerünk, a l'Orbecche a ferarrai Gianbat
tista Giraldi Cinthio azomorujdtéka, melly 1541-ben a azerző hdzdban Il. eaztei 
Hercules Ferrara ~gyedik het·czege ielenlétében adatott elö. Zenéiét irta Alfonso 
della Viola; az épité8z és futö perlig a fen-arai Girolamo Carpi t~olt. 
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tagja, czélul tüzte ki magának Galilei találmányának tökéletesitését, 
különösen pedig a barmoniának a szenvedélyes szövegekre való al
kalmazását. De minthogy a classicusokból vett szöveJ!;ek nem igen 
voltak alkalmasak a zenére i a madrigálok pedig windig egy élczes 
gondolat körül forogván, alkalmatlanok voltak szenvedélyek kifeje
zésére, némellyek tehát egyedül e czélra külön darabokat irtak s igy 
jött létre a P i e t o s i af fe t t i (gyengéd érzelmek) Angelo Grilló
tól B mások V ernio gróftól. Ez Rómába költözvén, a társaság J acopo 
Corsi házába tette át gyülhelyét, ki Caccini- és Ottavio Rinuccini-val 
egyesülten a zenét a szöveghez igyekezett alkalmazni, és azt hivé, 
hogy ekként a régiek énekbeszédét (recitativ) fölfedezte légyen. E 
U.rsaság 1594-ben csakugyan előadta D a p h n e-t, mellynek zenéjét 
az emlitett Ca(!cini és Jacopo Peri készíték i sokkal jobban silcerült 
azonban az E u r i d i c e, me Ily 1600-ban IV. Henrik és Medici Mária 
egybekelése alkalmával adatott elő s mellynek zenéjét Corsi, Peri s 
Gaccini irták. 

Az utóbbihoz Grillo igy irt: n Ön az atyja a zene egy uj nemé
nek vagyis inkább egy éneknélküli ének-modornak, egy recitativ, ne
mes és nem népies éneknek, melly a szavak és érzelmek életét nem 
motszi ketté, nem emészti fel s nem rabolja el, sőt inkább növeli eze
ket, megkettőztetvén azok özellemét és erejét. Az ön találmánya 
tehát ezen gyönyörü éneicmodor vagyis inkább feltalálta ön ezen régi 
formát, melly a megszámlálhatatlan népek különféle szokásai között 
annyi idő óta elveszett s annyi századok sötétségében eltemetve fe
küdt. Mindig jobban és jobban megerősödöm ezen nézetben, kü
lönösen mióta Ottavio Rinuccini szép pásztori játékát előadatni lát
tam, mellyből azok, kik a drámai és szinköltészetben a karéneket fe
leslegesnek tartják, világosan meggyözödhetnek, hogy ezt már a ré
giek is használták, s hogy továbbá milly nagyon emeli az az illy mü
vek hatását. u 

Késöbb más drámák adattak elö, leginkább Rinuccini A r i a n
n á-ja Monteverde zenéjével s fényes kiállitással. Ha mindjárt e zene 
szegény és kevéssé változatos is, ha szintén az ü ten y tekintetében sok 
kivánni valót is hagy hátra, mindazáltal csodálandó egyszerüséggel 
bir, s e mellett a szöveg igényei benne kellőleg vagynak méltányolva; 
és jóllehet Peri énekbeszéde, ugyszintén az Emilio del Cavaliare-é 
Rappresentazione d' anima e di corpo czimü müvében 
alig jobb egy hangjegyekre tett szavalásnál, mégis szükségesnek lát
ván versei hangsulyozását s átalában a költői dictio tökéletesitését, 
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cbböl azután előbb a valódi dallamos dictiu s késöbb a zenei körwon
dat, melly nem egyéb mint amannak kifejtése, származott. 

Hangszerek. 
E közben a hangszerek is tökéletesedtek. Némellyek azt állit

ják, hogy a hegedüt a keresztesek bozták be Europába, melly - miat 
mondják - Indiában használatban volt. Ezen nézet azonban nem 
tartható. Páviában a San Michele egyház fö ajtajának egyik féldom
bormüvén, melly ha nem is a lungobardok által de windenesetre az 
1000-dik év előtt készittetett, egy bárdolatlan alak hegedűt játszik; 
egy nyolczadik századbeli kéziratban szintén előfordul egy mandolin 
alaku s csupán egy hurral biró vonó-hangszer. Francziaországban a 
hegedü csak IX. Károly korában tünt fel először, azelött a vándordal
nokok r e b e c-nek nevezett hangszert használtak. A violának hét 
hUI·ja. volt s fogója mint ma a guitárroké félhangokra volt felosztva. 
Nemét tekintve a viola nagyon sokféle volt: viola di gamba (gor
donka), viola di braccio (mély hegedü), viola dibordone negyvenegy 
hurral, s a viola d' amore tizenkét hurral, hattal egy magasabb, hattal 
ismét egy alacsonyabb nyergen; a német. alföldi t r om b a ma r i n á
nak csak egy hnrja volt és ugy lehet azt tekinteni mint a contrabass 
(nsgybögö) elöhirnökét. Hasonlit ezekhez azon hangszer, mellyen a 
savajardok egy forgó i v segélyével maig .is játszanak. 

Legjobban el volt terjedve a lant, mellynek ismét különféle ne
mei valának, ugymint pandora, mandola, mandolino, tiorba, pantalon, 
psalteriuw, timpan sat. Az archicembalót Nicoló Vicentini és Fran
ceiiCO Nigetti, a pedálés orgonát pedig Bernbárd találták fel. A cla
vicembalót a mult században Némethonban Bach Sebestyén János, 
Olaszországban Domenico Scarlatti és Francziaországban Franc;ois 
Couperin tökéletesitették. Ennek kiBebb alaku neme a spir:.etta, de 
valamint ezt ugy amazt is a legelöbb Silbermann szász organista által 
készitett fortepianok a divatból csaknem egészen kiszoritottá.k. 

Mi a fuvó hangf!zereket illeti, ezek között legrégibb aPan-siringa 
tizenkét vagy tizenhat sippal, mellyek néha két sorjában harmadok 
szerint valának rendezve j továbbá a kis flóta (flautino ), csőrflóta 
(Schnabel-flöte), mellyet azután a harántsíp követett j a sípoló némelly 
hadseregnél mai napig megtartatott. Ide tartozik a duda, az angol 
kürt s a basset-kürt, melly a klarinethoz hasonlit azon különbséggel, 
hogy meg van görbitve s hangja egészen az alsó harmadig lemegy B 

igy négy octávát foglal magában. A görbe trombita (tuba-curva) 
Me hul által e g y i p t o m i J ó z s e f. ben használtatott; a kigyó-kiirt 
sok;íig az egyházi zenekarokban szcrepclt; a posaun és kürt a ka-
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tonai sinfoniákban alkalmaztatott. Megemlítendő végül a vadász
kürt. 

Azon korban, mellyröl szólunk, pompás lantok készíttettek, 
Cremonában különösen az Amati-aknál ; a franczia modoru hegedű 
általánosan divatba jött, s a zeneszerzők ezt használták az elsl:l drá
mai kisérleteknéL Azonban a különféle hangszerek nem voltak e korban 
ugy egyesítve, mint a mi zenekarunk ban, ennek tulajdonképen csak kü
lön-külön részét képezték, mindegyik hRngszer más-más személy vagy 
karének kiséretére lévén rendeltet ve, Igy pl. Monteverde O r p h e u
sában 1) a clavicembalók a ritornelláltat játszották, s a kar által éne
kelt prologot kisérték ; Orpheust a nagy bögök kisérték, a prim-he
gedűk pedig Euridice énekbeszédében (recitativ) a ritor.r.ellákat 
játszották ; a kettös hárfa a nymphák karénekét, a franczia hegedük 
a Reménységet, a guitárr a Caron-t, az orgonák pedig a pokoli 
szellemeket kisérték ;,továbbá Prosarpina bass-violák, Pluto posaun s 
Apollo organin kisérete mellett énekelt; a pásztorok zárénekét végre 
sip, kürtök, clarinet s trombiták kisérték. 

Az instrumentalis zene csak az énekbeszédek és ariák ritornellá
ival kezdett önállóaágra vergődni ; elöbb ugyanis egészen alá volt 
rendelve az éneknek és táncznak ; s minthogy tapasztaltatott, miként 
a ritornellák fontos szerepet játszanak a hallgatók lelkesedésének 
ell:lkészitésében, tökéletesittettek és meghosszabbíttattak; innét van, 
hogy az operákat mindig egy symphonia előzi meg. 

Az által hogy a költészet ekként felékesíttetett s a táncz sza
bályoztatott, a zene ftlggetlenségre vergődött. Az által továbbá hogy 
Montevcrde az uralgó hetedhangzatot, Peri pedig az operát feltalálta, 
létre hozták a zene átalakítását, melly által a zene elkülöníttetett a 
cantus firmus-tól, mellyel amaz eddig összebonyolodva haladt. Ez má
sodik visszaesés volt a pogányság felé, mert ezáltal a régi szomoru 
játP.koknak a karénekekkeli visszaállitása czéloztatott; a mi ugyan 
nem éretett el, de igen az, a mi ennél sokkal jobb. 

Az elsö ismert bohózati opera az Am p fi p a r n ass o, mellynek 
zenéjét és szovegét a modenai ,Orazio Vecchi irta s Alessandro d' Es
te herczegnek vagyon ajánlva (1597). A maszkok mindnyájan saját 

1) 1601-ben adatott eHl, melly alltalommal a. zenekar a. következő hang
szerekből állott : két clavicembalo, két contrnba.sso-viola., tiz prim-hegedü, egy 
kettős hál"fa, két négy húru franczia hegedü, két guitll.r, két fa-orgona, három 
hasso-viola, négy poRI\lm, egy organin, kolt kiirt, egy sip , egy clarinet és hllrom 
trombita. 
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tájnyelvükön beszélnek benne, s zenéje épen olly különcz, mint tár
gya. E korban sokkal nagyobb tetszésben részesült azon darab, melly 
csodás dolgokkal volt megrakva, mint az olly an, melly a nagyobbszerü 
helyzetek előállitása és a díszítmények fénye által kevésbbé kirivókká 
teszi a valőszi n ütlenségeket. 

A szin-költészet e neme csakhamar elterjedt, 8 hol szinházak 
nem valának, az urak karénekeket rendeztek; akademiák alapittattak, 

8 1645-ben Francziaországba is átszivárgott a zenei dráma; Rolands 
Heer Claes (Orlandus Lassus) már f520-ban meghonositatta azt a 
fiamaodok között, kik csakhamar felüimulták ebben az olaszokat. 

Ezen időtájban a zenészeti iskolák gyorsan szaporadtak ; Ná
polyban a több hangú s melódiákból álló népies zene jött divatba; 
Denticio 1554-ben leírja a hangversenyt, melly Aragoniai Johanna 
palotájában tartatott, hol az éneket zenekar kísérte, s mindegyik 
énekes külön hangszer mellett énekelt. ') A velenezei iskolából, mellyet 
a brüggei Adrian Willaerst alapított, Giovanni Gabrieli 2) és Costanzo 
Porta, a lombardiai iskola feje, léptek ki. Milanóban 1560- ban Giuseppe 
Caimo madrigálokat, Giacomo Csstoldi di Caravaggic balletteket irt; 
Giuseppe Biffi szintén e téren mUködött ; hirneves orgonista volt itt 
Paolo Ci ma. Megemlithetnök még Fes tá-t, kinek szerzeményei kellem, 
bangidom és könnyedség által tüntek ki, továbbá Arckadelt, Berehem 
Jakabot, Francesco Cortecciá-t, Cosmo nagyherezeg karnagyát és 
több másokat. A melodia kifejlődését Gesualdo venosai herczegnek 
köszönheti. Neri sz. Fülöp az oratoriumokat hozta be, mellyck eleinte 
nem valának egyebek mint az egyházakban Giovanni Animuccia sz. 
Péter temploma karnagyának zenéje kiséretében énekelt hymnusok, 
késöbb azonban egész zene-előadásokká nőtték ki magokat, valameily 
szent vagy erényes cselekvényak ábrázoltatván általuk. 

A zene, melly az egyházban szUletett, ide is behozta a világias 
szellemet, mellyben felnövekedett. Midön a nehézségek legyőzése ál
tal fénypontját elérte, s dicsőségét a hangok utánzásában és müvészi 
kiképzésében helyezte, midön továbbá. az emberi hangot ugyszólván 
hangszerré alakítva azt a legnehezebb s bonyolodottabb figurák elé
neklésére képesitette, akkor egyátalában nem volt többé össze-

1) Nápolyban R lorett6i Sz. Máril!. zene-iskolája 1537-ben, a Pietá dei tur
chini és Sant' Onofrio iskolája 1683-ban, a Krisztns Jézus szegényei-é végre 
1589-ben alapíttatott. 

2
) (). G. A. Winterfeld Giovanni Gabriel i éa kora; a X VI-ile szdzad egyhdzf 

zenéje legvirdgzoöb idöszakdnak tö1·ténete. (németiil) Berlin, 1834. 
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egyeztethet() a szertartások szentségével, mellyeknek a lelket Terem
tőjéhez kell emelniök. Egész misék sze1·kesztettek tisztán világias 
themák felett, a mi ellen mind a katholikus, mind a protestans refor
mátorok hangosan kikeltek; a trienti egyházi zsinat megbotránykozott 
azon s IV. Pál megvizsgáltatá, vajjon türbető-e az egyházban a zene. 
Ez akkor valóban nagy veszélyben forgott, mert a hittudósok azt 
akarták, hogy az emberi hang vigye a főszerepet, mig ellenben a zene
művészek azt álliták , hogy ez müvészetök szabályaival össze 
nem fér. 

Pa lestri na. 
"És miért nem férhetne ?" mondá. Pier Luigi Palestrína (1529-

94). Ezen férfiu a pápai zenekar zenésze volt, de megházasodván, IV. 
Pál pápa által állásától elmozdittatott, s ek ként a vilAgtól egészen 
visszavonulva Celio hegyén tartózkodott. Magányában és szerencsét
len helyzetében müvészetébe mélyedt el, s több magasztos és eredeti 
szerzeményekkel gazdagitá azt. t) Madrigáljai ellenpontozás tekinte
tében mai napig is utólérhetlenek, de müvészete főleg abban érte el 
tetőpontját, hogy a szentirás benső értelmét s jelképEis jelentéseit s 
ezeknek a lélekre és vallásra való alkalmazásait ünnepélyes énekek 
által olly igazán tudta kifejezni. Senki nem fog erről kétkedni, ki a 
sixtina kápolnában egy nagypénteki sz er tartásan jelen volt. 

Az emlitett bizottmány által egy próba-mise irásával bizatván 
meg, azon meggyőződésben fogott ahhoz, hogy müvészetének élete 
vagy halála kezeiben van. Kéziratán e szavak valának olvashatók: 
U r am, v i l á g os i ts me g e n g em. Két kevésbbé szerenesés ki· 
sérlet után sikerült neki a hires M i s s a p a p a l i s-t létre hoznia. 
Melodiája nagyon egyszerü1 de mindvégig a szöveg értelméhez s az 
énekek és imák különféle jelentéseihez van alkalmazva, a miért is 
azon mennyei melodiához hasonlíttatott, mellyet Urunk Mn szeretett 
apostola elragadtatásában hallott. 

Elég az hozzá, hogy a zenemüvészetnek ezen, a többiekével kö
zös ügye győzött, s ebből is kitetszik, hogy a reformatio a müvészet 
terén csak rombolt és pusztított, mig ellenben az egyház uj életre 
támasztá, s megszentelé azt. 

Szabatosság, világosság, a barmonia szabályainak szigoru meg
tartása, a kifejezés hüsége finom ízléssel párositva, nemes e~yszerüség a 
hangváltoztatásban jellemzik Palestrína imáit. Melodiája szegény 

1) Giuseppe Balni, Memorie 1torico-critiche della vita e delle opere di Pier
luigi Palutrina. Roma. t82c:l. 
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ugyan de olly tökéletesen birta a barmonia és tonalitás tiszta érzékét, 
hogy senkisem volt még képes négy, hat, siít nyolcz kUlömbözö rész
letet olly könnyűséggel és ízletességgel énekeltetni. Csak Handel s 
kivüle igen kevesen tudták elérni stylja fönségét, de senkisem annak 
eröteljességét, mély és egyszerű hangsulyozását, bájos lágyságát s 
harmoniája igéző kellemét, kivált ha az Isten anyja keserveit vagy 
Gábriel főangyal köszöntését ábrázolá, a mikor ugytetszik, mintha egy 
láthatatlan világba vinne át bennünl{et, s azon symphoniákat hallan ők, 
mellyeket az angyalok a Mindenható zsámolya körül zengedeznek. 

Ezen korszakot Carisaimi zárja be (1649); s most c müvészet 
mindinkább hanyatlani kezdett, jóllehet Bach , Handel és Haydn a 
régi egybazi zenét a modern müvészet kivánalmaival öszhangzásba 
hozni törekedtek. 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

A m ü v é sz ek és p á r t fo g 6 k. 

Olaszország azon időben, midön függetlenségét szabadsága re
ményével együtt elveszté, egész szenvedélylyel a müvészet s iroda
lom felé fordult, mintegy vigasztalásul, s nemzeti büszkesége kielégi
téseül, ez által is be akarván bizonyitaní fensöbbségét ama barbárok 
felett, kik őt a fegyver hatalmával elnyomták. De vajjon illy czélok 
lebegtek-e amaz irók és müvészek szemei elött? s minök azon körűl
mények, mellyek között a lángelme tenyészik? s mi az oka, hogy e 
korban annyi hímeves férfiu támadt? Olly feladványok ezek, mely
lyek megfejtése nem függ tölem, mindazáltal megkisérlern azt, figye
lemmel kisérvén ezen hosszu időszakon át a müvészet és lángelme 
haladását s részben hanyatlását. 

Egy köznapi bölcselet egy végzetes görbe vonalat képzel ma
gának, mellyen a müveltség majd lefelé majd felfelé halnd, a hízelgés 
pedig a sokat igérö esirák kifejlődését egyedül a fejedelmeknek rója 
fel érdemül. Ezek állitásuk igazolására számos bizonyítékokat ta
lálnak a történelemben, melly mindegyik rendszerre elegendő ada
tokat nyujt. Annyi bizonyo!!, hogy egyetlen egy század sem érdemli 
meg annyira az a r a n y malléknevet, mint a Medicieké, s a nagy 
szellemek soha nem részesültek olly általános tiszteletLen s olly fé
nyes jutalmakban, mint épen ekkor. T. Ferencz honfitársainkat or-
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sz<\gába hívá, hogy a szép szikráját tul az Alpeseken is lángra lob
bantanák, és Lionardo, Primaticcio, Cellini, del Sarto s mondhatnók 
egy egész miivész-gyarmat miiveket és tanítványokat hagyának ottan 
hátra,mig más részri\1 Alamann i és a !-ltrozziak vendégszeretőleg fogad
tat va a számii:.~öltck iránt mimlig olly nagylelldi ft•ancziák által, meg
kedveltették velök azon irodalmat, mdly Vauclu!:.c- Len a szép avig
noni niít m:h azelőtt megénekelle. A giigös V. Károly lehajlott, hogy 
Tizián elejtett ecgetét fiilvrgy•1 j MichelangPlo belépvén hozzá, fölkelt 
s felkiáltott: "Császárt sokat láttnlll, del iinhüz hasonló férfiut soha 
sem j 11 1) udvaronczainalc, kik rnot·golódva nézték a kitüntetéseket, 
mellyekben Guiceiardinit részesi té, azt felelé : "Egy szavammal száz 
lovagot eeinálhatolc, dc ehhrz hasonlót minden hatalmammal sem va
gyok képes." A büszh I l. Gyula futárt futár utan küldött, hogy Mi
chelangelót visszanyerhesse, s annyira megalázta magát, miként bo
csánatot kért W le, hogy rllíszobáj:iban várakoztatá j pápák és fej e
delmek magok rnellé ültették j V_elencze, Francziaország söt a török 
suitán is kivánta öt birni j bullája Hómából eloroztatott, hogy ne a 
kereszténység basilikájában, de Florenczben a nagy férfiak szenté
lyében nyugodnék. Jl.lattiolo-nak egy fiát a német császár, a franczia 
és spanyol királyok tartották kereszt-vizen j Ráfaeinek Bibiena bibor
nok nöül akarta adni egyik unokahugát. 

Mindaz, mi valaha a tudomány és irodalom iránti szeretetböl 
tétetett, X. Leo nevében van összefoglalva j a hivatalokat, javadal
makat, egyházi méltóságokat, sőt saját pénzét is a tudósok rendel
kezése alá bocsátá; titkáraiul a minden elődjeiket felülmuló latin 
írókat, Bembo-t és Sadoletol alkalmazta j a vaticáni könyvtár őrzését 
Beroaldo-ra bizta j Lascaris János és Marco Musuro hires nyelvésze
ket Rómába telepíté, s az elsőt megbiz:i a görög nyelv tanítására szer
vezett collegium vezetésével, mellyet Görögországból hozott tanárok
kal s nyomdával látott el j száznál több tamírt alkalmazott a római 
collegiumban s küldött szét kéziratok kutatására, azt mondván, hogy 
"a pápák kötelességeinek nagy része a elasaikai irodalom terjedését 
elömozditani. Tibaideo d i Ferrará-nak, ki a Gonzagá-k udvarából 
ment Rómába, gazdag ellátást, nagy vagyont s egy epigrammaért 

1) Ime <:~ÍL~:oári tekintély által ~:t.~>•lttJ~itve Fourier hirtl~ e~:.méje: ha egy 

nap valameunyi feje<lclem, eluiil<, tábornagy, föpap 1 föuewes n1eghalua, másnap már 
Le lenne töltve helyük, miuden má~ kár nélkül, 111int hogy fájna az embernek 
auuyi jeles egyént ~!veszteni. De ha meghaluánall a müvús:oek, a jeles il·úk, a 

j.,I,IJ gépészek, tt sr.ahól<, 11 ezir.ma<l<id<, a vo,zt••ség l>ip6tolhatatlan lenne. 

x v. 
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ötszáz zeL·chinót adott; az ifju Fiaminio-ban füli~mertc a csirájában 

rejlő nagy tehetséget s maga mt>llctt tart:\; Marone rögtlinzései iránt 

bámulattal telt el; jutalmakat igért annak, ki Liviustól, vagy Taci

tut~tól uj munkát fedrzne fel, :; kiválts;\gokat biztositait a legjobb ki

adá.sok számám. 
A tudományok it·ánti ez1m ::~zet·etetét, medyct öseitöl üröldiitt, 

á.tszármaztaM iyadékait·a: legkitüniibb volt ezek közütt Cosmo nagy

herezeg; ez a müvészekltcl saj;\.tkeziilPg levelezett :; Miciwiangeiut 

ösztönözé, hogy Velcnczéböl térjen vissza. A tudományok minden 

ágában jártas fi:\ Ft·anee;;co u. pisai, tloronczi és sienai ef;,yet:Hneket 

s a florenczi akadmniát tnegnagyC~hbitá, a Cm~d-t és a bámulatm 

méltó képtárt alapítá; a Lorcnzo-fóle könyvtát·t u agy rnét·vhen gaz· 

dagitá s a müvészetet elöscgité; minde11 jf,l,b tchetsé,~et túmogatoft, 

s Gian Bologn~-hoz igy it·t: ,, Lolwtctkn hogy valami jobhan ldelé

githetne bennünket mint a kót szobrocska, melly: ket iin nekünk kiil 

rlött, de nem is lehet ez máskóp, miut:ín Hzok az im kezei küziH ke

rültek ki" ; Ferdinánd n ugy hen:";e~ pedig ugyane.-ak neki ezt ir ta: 

"Ohajtjuk, hogy ön rnnnltálkodási buzgalmában egészségét·e kiiliinö· 

sen nagy gondot forditson, med ez wimleLttl!l foutosabh." Ugyanezen 

Ferdinánd vette meg a nH'dil'ei Venust, ii kezdt: tnt~g a San Lorenzo 

királyi kápolna épitt::sét, i:l i) alnpila a keluti nyelvekell megjelenií mü

vek nyomtatúsát·a egy nynnuhí.L 

Illyenek vahinak a lllilall!ÍÍ é::; mí ro l y i t'ej<:du!tuek, mig az ide
genek által ki nem szoritlatt::tk. A küzl:íx~w;úgok fontos küldetések

kel bizták meg a tndó~okat, tiik<'•letesPn megbir.ltatván jellemökben. 

1. Alfonso d' E~t<) 1 jóllehet fulytoHOi:iat; lt:'tboruk Alta! volt elfoglalva, 

s maga nem jártas a tud.,mányokban, ujt·a fclviráguztatá a fC1rrarai 

egyetemet, hol Ltlla·ezia Bon~ia, Lnerczia i·.; Anna d' Este, Isabella 

de' Medici kiillinüs figyelemb(!l1 ré~z,):>ift;k :•. twlotuanyok képvii:leliíit, 

söt szarelmökkel is megajándékodtk a:.~okat j ugya11c:t. mul{lható Isa

bella d' Este mántnai iírgrófnéJ'éll is. A ltarc:~.iaH Alv i an o a fcgyver

szltnetek alatt pordnnonn-i villAjába gyiijté l•'l'lleastot·o-t, Cottá-t, Na· 
vagero-t és többeket, nlmdcmiájának ncvc:;r.te i)ket, ezek pedig iít 

mulattatták és tanitgattálc Az urbinói here:.~: g a fog) verzaj közepet t 

udvarát tudós és miivdt RZe1nélyek gyiilhelyév•\ alakit;i M. Mr!g nz 

elvetemült valcntinr.is-i hP•:c:;r.~:g, s nt<:g a:~. ~djat; Akss:tnrlro 1\Iedici is 

jól nevelt férfiaknak kiv:tll tak t:ntntni. };;:-; min<lnyújan bizalmas le

veleket intéztek Miclwlrlng-clo , Puccini-, Banrlinclli- s nronzino-ho1., 

majd bizonyo!-\ tiJI'V<'kriíl t'n·te],c;.w<'~n voliik, mnj<l pC1di1; Yi1lamully nlii

vct kértd~ tiíliik j é~ Il. Jt'iili;p c:.~t irfn 'l'i~.i,trllnk: "i)u uck<~rll 'lng·\· 
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kedvességet és fontos azoigálatot tenne, ha a lehető legnagyobb gon
dot forditaná e festményre." 

De nem csak a fejedelmek, hanem a gazdag magánzók is a tu
domány s müvészet pártfogóinak akartak tartatni, s valóban illyenek
nek tüntették fel magolmt, s mig az Alpeseken tuli nemesek kérked
tek tudatlanságukkal s nevök aláírását csak egy ke1·eszttel pótolák, 
n em t u d v á n i r n i, m e r t h á r ú k v a l á n a k, addig a mieink 
a müvészetek· és tudományokkal nemesiték lelköket. Mennyit kö
szönhet pl. Ráfae! Chigi-nek, Gian Bologna a B.orenczi Bernardo Vec
chietti-nek, Marco Mántovának Benavides di Padova, Ammanati és 
mások! Angelo Collocci Sallustina régi villájában oszloptöredékeket, 
mell- s másféle szobrokat, érmeket gyüjtött össze, söt megszerezte a 
többek közt a consuiaria évkönyveket is. A Sauli·ak házai Genuában 
s a Sanseverino-kéi Milanóban, mind a tudósok menhelyéül szolgál
tak. A Pinelli által összeszedett tudományos kincsek jeles könyvtá
rának alapjaivá levének 1). 

A tömeg ezen példáit után indulván, általános lett a lelkesedés 
a tudósok iránt. Az Ariostot megtámadó rablók a legnagyobb tiszte
lettel viseltetének iránta, mihelyt nevét megtudták. Midön a müvé
szek szobraikat nyilvános helyre kiálliták, száz és száz sonettek ag
gattattak fel azokra, mellyekben az emlitett müvek olly finom müér
zékkel és szigoru ízléssel valának megitélve, hogy e nézeteket ma
guk a müvészck is tiszteletben tarták, az utókor pedig szentesité. Mi
dön Titus kertjeiben egy szobor ásatott ki, mellyet Sadoleto a Pli
nius által leirt Laocoon-nak ismert fel, ezen ü1·ömre Róma harang
jai mind megszÍllaltak s a virágokkal megkoszoruzott márvány zene 
és diadaljelek köziitt vitetett a vá1·oson keresztül; a költők verse
nyeztek megéneklésében, s a Capitoliumba olly ünnepélyességgel vi
tetett fel, melly az iinnepélyek eme haz~jában is örökre nevezetes 
marad. Tartaglia trombiták harsogása mellett hirdetteté ki mathe
matikus felfedezéseit, s megf('jtés végett mindcn oldalról feladványolt 

l) Itt mcgem\it.;sre mélt.óualt taliLljuk a lyoni Jean Grollier-t, ld 1515-ben 
I. Fercncz által milanoi fő kin~stárnokká nevezletett ki, hol ez daczára annak, 
hogy egy id0gen nem igen volt eddig alkalmazva ezen hivatalra, megkedvelteté 
magát. Ezt bizonyitjAk legaiAhh n tml<\sok, kik iránt olly hiíkezii volt hogy egy 
ehé<l allmlm{wal, mcllyen ~ok tmi<\s volt. jelen, e?.elt mindE>gyikének egy, arany· 
nyal tölt pár kesztyiit ajánfiélwzott.. Meghalt. mint. franczia péuziigy-miniszter 
li'l75·hen nyolc~vnnhat. éves korában, s a fran"zin föl<lön leggaz<lagahhn11k tartott 

Jtiinyv- é• ér"mgyiijtemt:nyt. lu•gyt.a hr.t.rn. 

27* 
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érkeztek hozzá. Homola Amasco felett, ki Udine-ben az ékesszólás
tant tanítá, V eleneze és a pápa, a bolognai és paduai egyetemek ver
sengtek; tovtibbá Bem bo bíbornok Paduában, Gonzaga k01·mányzó 
Milanóban, Wolsey bibornak Angolországban, VII. Kelemen Rómá
ban mind vetélkedtek bírásáért. Az arezzoi Bernardo Accolti főpa
poktól és schweizi örségtől környezve szokott kimenni; tovúbbá Nepi 
herezeggé neveztetett, s kivilágítással tiszlelletett meg a hol csak 
megjelent. Midön verseit szavalta, Róma boltjai mind becsukattak; 
egy alkalommal pedig a pápa előtt Maria tiszteletérc irt versezetét 
szavalván el, a hallgatóság illy felkiáltásban tört ki: "Éljen sokáig 
az isteni költő, a páratlan Accolti, u melly istcnitések képesek lenné 
nek az utókort tévutra vezetni, ha a költő szerencsétlenségére versei 
fön nem maradtak volua. 

Forditsuk mrg most a kép másilt oldaláts látni fogjult, hogy a 
történelem nagyon leszállítja ezen párlfogók érdemeit. X. Leo, ugy 
látszik, csak a styl szépségét volt képes fölfogni; Lionarclot egy 
munka elkészítésével bizván meg s meghallván, hogy ez növények 
destillaláaához s olaj-festék készítéséhez fogott, fölkiáltott: "Ah ez 
soha sem fog valamit létrehozni, mert a mü végére gondol mielött 
hozzá kezdett volna: alkalmasint Lionarda nem ismeré a hízelgést, 
melylyel a kegyek megnyerheWk, mcrt a nagy Leo különben s0ha 
sem vette komolyan a tudósok pártfogolását. Ariosto panaszkodott, 
hogy, noha előbb a pápa irányában unnyira leereszkedett, miként 

· megcsókolná, késöbb olly nyomorban IIagyta teng1ídni, hogy nem 
lenne miböl egy uj köpenyt szereznic j BemMnak el kelle hagyni 
Leo udvarát, ki csak uz olly költöket kedvelé, kik öt mulattaták, s 
gyakran olly tréfákat engedett meg m11gának, mellyek egy önérzdtel 
biró tudóst töle egészen elidegenítettek. Camillo Querno rögtönző, 
különben nagy ivó és evf), ld a pápai asztalt elmés litleteivel mulat
tatá, a pápa által fökrjltiinek neveztetett ki j illy czimLen részesite.te 
Giovanni Gazzoldó-t és Girolamo Britanió-t is, s azután, ha verseik 
nem tetszettek 11eki, meghotozt<~.tta iíkct. Barabailo gaetai avátról a 
rá halmozvtt dicséretek által azt bitették d Leóval, hogy ez egy má
sodik Petrarca s ö meg akarta azt koszoruzni. Egy elefánt, a portu
gaHai Em{muel ajándéka, pompásan flilékittetett, s Bat·uballo diadal
öltözékben t. i. diadali tllgában s bibm·os scn:itori ruhában rá 
ültettetett; az egész Húma fényben uszott, semmi költség sem ki
méltetett, csakhogy a rosz ltölW a Capitoliumbau olly kitüntetésben 
részesittethessek, minöhiiz A riosta nem juthatott 1). 
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Vajjon alkalmasalt valának-e illy jelenetek a tudósok buzditá
sára? ki teszi ki gyermekét a keresztutra1 ha azt szereti ? 

Ariosto akkori pártfogója, Alfonso által kormányzóul Garfag
nana-ba küldctett j Ippoli to bibornak pedig tizenöt éven át folytono
san haszontalan dolgokkal foglalkoztatá, költöböl udvaronczczá. vál· 
toztatván át j késöbb mídön egy érdemetleo fajt egekig magasztalva 
ezáltal jó hirnevét beszennyezé, az emlitett bíbornoktól ezt kelle hal
lania: "Lajos ur, hol szedett ön össze annyi ostobaságot?" s mert 
Magyarországba vele menni nem akart, elbocsáttatott s megfosztatott 
hetvenöt koronás tallérnyi évdijától, mellyet tőle huzott. A nagy 
Lionarclot sem Lorenzo, sem Pietro Medici nem kegyelte j ez utóbbi 
Miehelangelot hó-szobrok készité~e végett tartá maga mellett, s avval 
kérkedett, hogy udvarában két kitünő nevezetesség van, Michelan
gelo és egy spanyol kengyel-futó j sem ezek, sem utódaik nem birták 
bevégezni azon nagyszerü miiveket, mellyck akkor kezdettek meg, 
midőn a köztársasági szabadság érzete még nem aludt ki j miod II. 
Gyula síremléke, mind a Mediciek kápolnája félben maradt. Cosroa 
a müvészet tudatlan pártfogója Vasari t Tiziannak eléjé tevé. Far
nese bibornak rosz bánásmódja nagyon sietteté Onofrio Panvinio ha
lálát, az esztei herczegé pedig Tas.~ot Öt'ültté tevé. 

Azért ahelyett, hogy - mint ma szokásban van -- a tétlenség 
mcntegetése végett ama kor nagy embereitől pártff)góikat irigyeljük, 
neJeern ugy tetszik, mélyen sajnálkoznunk kell azon tudósok és müvé
szek állapota felett, kik nem részeFSülhotvén az egyedüli önzetlen ju
talomban, a nép szeretetében s az erőltetés nélküli dicsőségben, azt 
az udvarokban valának kénytelenek keresni. Közönséggel ugy szól
ván oem bírtak, s csak két osztályu olvasóik valának, az egyháziak 
t. i. és fejedelmi udvarok, amiért is k&nytelenek valának belenyu
godni, hogy általok pártfogoltassanak1 s nemcsak tUrelmökért és bo
csánatukért esdeni a keserü igazság kimondásaért, de tétlenségtöli 
megóvatásukat jcllemök s a müvészet meggyaláztatása árán tőlök 

megvenni. 
Bizonyára a müvész, bármilly nagy legyen különben, sem a 

Santa Maria degli Angeli egyházát, sem a sz. Péter kupoláját nem 
építheti, sem a vaticáni termeket ki nem festhcti, ha azoktól meg nem 
bizatik, kik erre elegendő e~zközökkel bírnak. Szükséges hogy a 
lángelme, melly ellzményképeket teremt, szövetségre lépjen a vagyo
nossággal, melly azokat életre hozza ; de ne mondja senki, hogy ez 
egyedül képes nagy embereket támasztani, vagy - nem maodom -
rgy genialis de csak rgy jó ízléssel biró korsznkot is alkotni. A szép 



müvészctek erkölcsi •·észe, a kifejezés, a végezé!, mellyek vélemé
. nyiink szcrint azoknak lelke, csak veszthetnek, midön nem a benső 
érzelemből fakadnak, de csupán megrendeltetnelt. Ekkor az anyag 
uralma fog tulsulyra vergődni, s, visszatérünk az alak bálványozásá
hoz, melly az eszme hátrányára fog finomulni, másrészről pedig a 
müvek sokfélesége veszélyeztetni fogja az eredetiséget. 

A községekben képződött nép, a hivő nép, feltámasztotta a mü
vészeteket a barbarságMI, uj ösvényeken át, hamindjárt talán hibás, 
de mindenesetre merész, et·edeti s az uj szükségeknek megfelelő mo
dor felé terelte azokat. Ekkor keletkeztek minden városban nagy
szerü székesegyházak, ekkor énekelt Dante. Ezekhez járult késöbb 
az antik müvek ismerete és tanulmányozása, mellyek finomíthaták 
vala amaz alakokat, megtartván a benső ihlettséget. Illy uton látt uk 
az olőbbi században a lángelméket haladni. 

E nagy férfiakat ösztönlik s nem a Mediciek pártfogása támasz
tá j ök már ezeket készen találták, s legfölebb az az érdemök, hogy 
lángelméjöket fölhasználták. De midön az irodalom, a költészet, melly 
maga is müvészet, azaz érzéki formákba öltöztetett szép, s a müvé
szetek a fejedelmek által zsoldoztattak, elváltak ezek a nemzet szük
ségeitöl és érzelmeitől, genialitás tekintetében annyit vesztettek, a 
mennyit ízlésben nyertek, at·istocratikus elemmé váltak a helyett, 
hogy a népiesség kifejezései maradtak volna; s a tudósok az utcza, 
honnét származtak, s az öket dijaz<i f~jedelmi udvarok közé helyezve, 
utól nem érhették ezek finom szokásait, ellenben elveszték azon ha
talmas és gyiimöicsöző befolyást, mellyet a népszerüség ad. 

A müvészet iránti szeretet virágozta~ja fel a müvészetet, de vé
leményem szerint épen a pártfog~i.s, vagy - ha jobban tetszik - en
nek természete tartja távol a legnagyobb lángelméket azon magas 
polcztól, amellyre csak a lélek és értelem valamennyi tehetségeinek 
sze1·encsés összhangzásával lehet feljutni. Legyen szabad nekünk, kik 
a müvészeteket töt·ténet.ileg s mint a tát·sadalom kinyomatát észleljük, 
csodálkozni a ldvitel, és sajnálkozni a ezél felett. Sol(szor gyönyö•·
rel gondoltunk •·á, mivé lehetett volna Ariosto, ha a méltatlan ferra~ 
rai fejedelmi ház helyett Dante vagy Tasso példájára a nemzetet 
vagy kereszténységet választandotta költeménye tál'gyául ; mivé Gu
icciardini, ha nem kell vala magát mentegetnie azon aljas szolgálatok 
miatt, mellyeket a zsarnokság érdekében teljesite; mivé Machiavelli, 
ha VII. Kelemen parancsára nem írja történeimét s nem I l P r i n
c i p e czimü munkáját azért, hogy hivatalt nyerjen j mivé végre Mi
chelangelo, ha a vésötöl az ecsethez s körzöhüz nem szegődik, s nincs 
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kényszerit ve megJ.asonlásba jőni a s;:obrászattal, a Mediciek siremlé
ké!l olly eszmét létcsitvén, melly meg-bi:r.ói parancs ával és érdemeivel 
ellenkezésben állt. 

A soHéle ~;zabályol<, mdlyek gyalnan avatatlanok által állittat
tak fel, s a. zajos és kcsc•·ii biráJatok világosan muta~ják, hogy a rnii
vészct nem tüziitt l(i magának magasabb czélt, mint önmagát. Tet
~z~ni az udvaroJ,nak, tetszeni ll tudúsoknnk, ez volt az egyedüli czél. 
A v~llás roskadozott, s az által hitték támogatni; ha Muzio által vitat
kozás-,kat iratnak j a lytlll'gi:iba becsuszott visszaéléseket hevesen 
ostrorndták, <Ís X. Leo a hymnusoknak és breviariumnak Cicero és 
Tibullus classikus nyelve szerinti kijavítását rendeli el; a hon elve
szett, és tlli énekelte!< ; elveszett, s csak ltevcsen fejezik ki e felett 
méltó bo8z~kodásnltat, melly mint a nemzetek megsemmithetlen til
takozá:;:a a Urténelemben örökre fenmarad; elveszett, s egyetlen egy 
nagy fórfia S(jn mond felette halotti beszédet, melly visszhangzanék 
a sirboltokban,l10gy nzokbbl egyko•· mint a feltámadást hirdető trom
bita harsogjon H. 

A legelső linálkozó tárgy felhaflználtatott, mihelyt alkalmas volt 
a szépséget és Biiv{~szetet 11agy fényben feltűntetni. 'fasso sokáig 
tusakodik magáva milly tárgy at válaszszon költeményének j Ariostot 
miive létrehozásáb n csupán azon indok vezérlé, hogy költeményt 
írjon, s mcgelégt~det. egy másik költő által feldolgozott tárgy fölezif
rázásával; Alamann ci!ak azért i1·ta verseit, mert tudta, hogy e lova
gias tárgy tetszik lLHenriknek; Be~·nm·do Tasso száz éneket irt a 
néikiil, hogy tudná, hgy I.líse Amadigi Galliáhól vagy Vales-ből szár
mazott 1); Vida és ~rneASioro a ~clycm bogarat s a bujakórságat 

1) Girolamo Huseelllwz inl<'•>,el t s l ií58-il< évi m:'tjns 4-én l< eit levelében 
kér•lé~t tc,z, ,-"jjon Amadi_tJ•di Ooula, v:tgy di l+ancia I'Zimet adja-e I!ölteményé
nck. .Nem l<ét.lt•m, hogy e·,;;,.nyehuii •\s határozatlrtn ,,zinczetíí elbeszélés írója 
azt. Britannia val:tmcllyik t.iíl',lll~lméloöl \'t•ttc ld, s :tzntán föléldté s a világnak 
anuyira tetszií l<C'lknun<'l ruhá>~ f,.J. grií.,cn hiszem, nlil<ént abbau, bogy Ama· 
tli~;i hazáj!mal< :una n•·Ht. atlt.: té,·etlott, •le nem azért, IIPgy ezen dicsőséget 
Fnt•tcziaorsz!tg-nak tn!:tj.louit.!t, '· ml'rt ;:t:m •'·rtclte e szót Gaules, melly az an· 
gol nyelvben :umyit. jeltul nti11l. l,flia. Nl'm is his~.cm, (lm cgyéllként. nem csa
lódom), hogy az at:gol ldr!tly <•lsi.,iiliitt fia m{•s oi<Lól noveztetnék gaula-í her
czegnclt, mínt nzért, hogy a:~, <·mliu ltirály jog·oL turt }'rancziaországhoz. Hogy 
pedig a szer"'ö a Ganla szf.uak {'•lmezés(re, \"agy jobban mondva fordítására 
vonatkozi>lng t.évcrlett, s ltog·y a:~,, lu, Wrléuet.et Jegelsőben megírta, Franczillor
szágot akarta alatta érteni, ldtets"'il< II. l<iinyv 20-ik fejezetéböl, hol az Ama
<ligi dicsőségét és nagyságát irigyiH nud:mello e szavakat intézi Lisuarte ld
r!dyho?.: l•'PI.~fy, ;;n ln<Uo, ho!/!/ 1'f!tm1len "!!11 ";,9zá1Jt volt Nn_qy-Brita.nnia éa Gnu.-



éneklik meg, bebizonyitandók, hogy latinul olly dolgokat is cl lehet 
mondani, minökröl magok a latinok soha sem írtak. 

Innét van, hogy sem a tárgyakban sem azok moráljában nincs 
semmi méltóság. Sannazaro, kit ~jtatosságáért X. Leo és VII. Ke
lemen megdicsértek, miután a S z ü z Már i a sz ü l és é t megéne
kelte volna, buja költemények irásával foglalkoztatta muzsáját i Della 
Casa V. Károlyt, kit előbb Olaszország döghalálának nevezett, egekig 
magasztalta i ugyanezt tevé Alaroanni is, ki midön a ragadozó és fa
lávk sas ellen mondott élczeit a császár szemére hányta volna, avval 
mentegeté magát, hogy a költőnek kötelessége hazudni i Machiavelli 
olly hidegvérrel ment követül a valentinois-i herczeghez, mintha csak 
egy szerzetes testülethez küldetett volna j Borgiát a pápát mint egy 
szentet s kedvesét mint egy Madonnát ábrázolja, anélkül hogy csak 
gyanítaná is tette aljasságát i Holhein egymásután lefesti VIII. Hen
rik nejeinek s egyszersmind áldozatainak arczképeit; Lionard o azob
rokat készit Lodovico Moro számara s diadaliveket legyőzöjének i 
s almanachjában megemlítvén az előbbi bukását csak annyit jegyez 
meg róla, hogy "egyetlen egy megkezdett müvét sem végzé be j u Rá
fae! könyükre fakaszt bennünket Madonnáival s megbotránykoztat 
Psyche-ivel és Galateá-ival j Michelangclo megerőditi szülővárosát 

a zsarnokok ellen, s vésőjével halhatatlanitja ezeket j mindenki ugy 
gondolkozik mint Cellini : "Azt azoigálom a ki fizet. M 

Ezen aljasság átszivárgott a dicséretekbe is, mellyekkel a tudó
sok egymást elhalmozák. Hallgatással mellőzve az uj Virgiliusokat, 
Cicerokat és Liviusokat, csak annyit ernlitünk meg, hogy Varchi G i
r o n e C o r t es e-t Fu r i os o felé emel é, Stigliani Tansillo-t Petrár-

laot·szág közöet, mert amannak jogosan emennek uralma ctlá kell vala tartoznia, 
amint a többi szomszéd tartományok csakugyan alája is tartoznak a önt ismerik el 
fej'Gkül. Ezen szavakból bátran lehet következtetni, hogy ez Francziaorszagot 
akarta érteni és nem mást. . • . Nem lehetne-e 1Deg,·6ni, ri nem h:myagságoak, 
de tudatlanságnak s olly vétségnek tartani , 'lliol!ket Aristoteles l'oetica czimü 
muokájában oem tart érdemcselmel' meutegetni, ha én ezen költeményt A111adigi di 
Gaula czim alatt adnám ki, a nélkül hogy tudnám, hol vagyon ezen ország? (s 
azt valéban meg is tette). Nem látná ön jónak, hogy valameily kikötl!t vagy 
filvárost megnevezzek ? Minthogy azonban valamint ebben ugy sok másban té
vedhetuék, nem lévén jártas az angolországi dolgokban, kérem önt, hogy alkH.lmiJag 
tegye magát érintkezésbe az angolorazági követte!, vagy bárkivel, ki e tárgy
ban felvilágoaitlsokat adhatDR, s IF.lgyeo szives nekem azokat irásban megkiildeni." 
Száz én!'kbl:!l hl!{) költeményt i•ni H nem tudni, hol és mikor folyt le a feldolgo
zott esemény l - ehhez nem kell komm~ntkr. 



cának eléje tevé, a nagy Ariosto pt~dig egy fél éneket ezentelt arra, 
hogy kora középszerü férfiainak nevét örökítse. 

Ezen vágy dicsérni és dicsértetni, s a sz ok ás csak kevesek he. 
lyeslésére szoritkozni leginkább az akadern iákban volt feltalálh11tó, 
mellyek az előbbi században létesitvék, ebben tetőpontjokat érték el. 
Minden más czél nélkül alapítva, mint hogy a régieket utánozzák, 
lcgelsöben a Lot·enzo de' Medici platoi altademiája állittatott fel, ké
söbb azonban gyakran nevetséges nevek alatt a végtelenig szaporittat· 
tak s nem ritkán gyermekes dolgokkal foglalko~tak. Étek- és bortól 
lelkesülve énekelte!~ s verseket szavaltak vagy sz6nolwltak, a hall
gatóságot sokszor fejedelmek s püspökök is képezvén. Ollykor ezen 
komoly atyák közepatt felkelt Caro az orrot dicsérendő : n Töl~életes 
orr, fejedelmi orr, isteni orr, áloott légy te minden orrok között, ál
dott legyen az emlő, mr.lly téged illyenné alkotott, és áldottak legye
nek mindazon dolgok, mellycket megszagolsz." Vagy pedig Berni 
dicsérte az angolnát, az árticsókát s a döghalált; Firenzuola a szom
juságot s a harangokat j Casa a dühösséget és szczclrni kín t j Varchi 
a kemény tojást és a köménymagot j Molza a salátát éa fügét; Mauro 
a babot és hazugságot j s végre ki a köhögést, ki a hideglelést, ki a 
kopaszságot, ki pedig még ezeknél is roszabb dolgokat. Igen tt>rmé
szetesen a fejedelmi pát'tfogók is részesitettek a dícséretekben. 

Ezen akademiák nem is emlitve léhaságukat, ártalmára voltak 
az eredetiségnelt, természeli!kbcn lévén az illy tárilU latoknak magu
kat a jó iz lés egyedárusai vá fel tolni, s az előre megállapitott szabá
lyok szc.-int ítélni j s miután senki scm remélheté, hogy nélkülök vagy 
épen ellenökre hirnévre teszen szcrt, mindenki kénytelen volt magát 
ezen önkényes szabályoknak alávetni, s mindig eszét nem pedig ér
zelmeit követni. 

És minthogy egyedül a dic01éret és pénz volt, ami után vágytak, 
egyiket is másikat kikoldulták magoknak. Bernardo Tasso szintén 
kéregetett, s valóban sa j nálatra indit bennünket a lemondás és önmeg
tagadás, melylyel pártfogást és kenyeret igyekszik kicsikarni azon 
császártól, ki minden vagyonától megfosztá cs11.k azért, hogy urához 
hiv maradt. Midijn XII. Lajos egy alkalommal Giason del Maino 
paviai tanár előadását meghallgatván, azt kérdené tőle, miért nem nő
sül meg, igy felelt a kérdezett: 11 Azért. hogy Gyula pápa fölséged 
tanubizonysága folytán megtudja, hogy nem vagyok méltatlan a bí
bornoki kalapra ;" Guicciardini-nak leányai kiházasítására pénzre 
lévén szüksége, Machiavelli arra bátoritja öt, hogy e végett X. Leohoz 
forduljon j clsziwló.lja neki a pápa néhány nagylelkü tettét, sőt arra 
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is betanitja, miként kelljen kérelmezi) levelét fogalmaznia s "Minden 
attól függ, hogy tudjunk vakmerőn kérni és elégedetlenRéget mutatni, 
ha azt meg nem nyertük. u Machiavellinek követi állnsában irt nlindcn 
sürgönyei pénzkéréssel végzödnek, s ezP-n az uton haladtak a többi 
követek is. Anguillara, ki apróbb verseit fél scudójával adogatta cl 
s azért csinált annyit 1 egy költeményéért nem kapván jutalmat Cosmo 
herczegtöl, e miatt szerénytelen panaszokra fabtd 1). Paolo Govio, a 
dicsöség és sértegetések eme megvásárolható osztogatója, azt monrlá, 

1) Fél éve elmult, hogy Exeellenti!1dhoz intézett egyi!< verKezetemet titol{
nol{ának Velenczében átadtam 11 végböl, hogy azt kezeibe juttassa, amit ö meg 
is igért, s e szerint meg is kell vala tennie. Semmi választ nem Impván, sem 
herczegségedtöl, sem titokuokAtól, sem iráshan sem más uton, azt 1«;11 llinnem, 
hogy azt meg nem ){apta, mert tudom, mi:~ö gyors é~ udvarias herczegség .. ci 

a válaszolá~ban, s leheteticunek tünik fel elöttcm, hogyha rneglmpta volna:, lev:a-
1 ább versért verset nem kiildött volna, amint az <'gy idii óta ni vat ba ltezil jön i. 
Azon esetben, ha versezetem nem jutott volna kezeibe, !{érem herezcgscge<let 
llé?.besittesse azt magának don Silvano ca.malduii szerzetes által , s olvassa 
azt át, a mikor ~ nem kétlem - olly udvarias vl.laszt nyerendek herczegségccl
töl, a minö magas ~zemélyét megilleti. lliwnyos vagyok benne, hogy don Sil
vano birja annak másolatAt, mert nem c~ak arról tudósilott, hogy rneg-lmpta, 
de azonfelül hogy szóval megköszönte, jutalmul pompás festményel{ben gazrlag s 
inkább pápákhoz mint szerzetesekhez illií ajkndékot kül<lött, melly olly ~rtékes, 
hogy ha a fejedelm~k, ki l{ et verseimmel megtiszteltem, aránylag olly gazdag•m ~jánrlé
lwztak volna meg, 1.öbb festméuyl·m leune szekrénycmben, mint nyomtat:ísbau 
megjelent versem vagyon .. - _ H 'l minnazonáltal versezetem már el ö h J, herczeg
séged kezeihez jutott volna, bátran kimonnom, hogy azt hnt hónapig- magán:\.! 
tartani, a nélkiil, hogy nekem válaszolna, nagy m<•gvetés személyem iránt, s hrr
czeghez épen nem illö dolog; és én megsértve olly h(»szn h~Ilgatk~ által, köny
nyen kísértetbe jöhetnék p11naszomR.t egy gunyversbeu tudatni berczegségcddcL 
Most prózában kellett írnom, mert emlékezem, miJnlnt egy florenc,.i férfin Frnn
cziaországban bizonyos alkalommal azt mo:>ndá nelwm, ho~y h:t a váltók verseh
ben lennének irva, egy sem fizettetnék ){i lwlölök; én pedig kívánom, h<,gy n z 
enyém legalább is egy válaszsz~tl fizettessék ld, bárminö legyou R.Z- ___ Ismétel-

ve kárern herczegségedet, hogy beszéljen don ~ilvanoval, ki engem ismer, s <>1-
járási modora által azt ta.uusitja, hogy lwlyeseu it.él s i.<meri a jót; s továbbá bocRás
son meg nekem, hiL az igaztalannak láts:-.1> megvet<\s feletti hos~us!.gomban ltissé 
kitörtem; mcrt minfiemellett nem sr.iiutcm én mrg hcrczegségü<lrwk olly készsé
ges szolgája lenni, minrJnek verseimben mntaton> magamat, mcllyrlwt még egy
szer emlékezetéhe hozva, he?.{trom so:·aimat, minden hohlo gs{•g-ot kivflnva Excd
lentiádnak s várva a here1:eghez, nem pe<! ig 11.11 :'tlhiilcsl-szhcz illlí v:í l'l~zl." 

n Veleneze, májns \!2-én 15fia. 

legalázatosahb s készsége~ebb szolg-ilja 
Gio. Annrea dell' Anguillara," 

E levél Gamba által 11 nMemol·ie rlell Alenéo vcneto" czimií gyiijtem•Íuyl!l'u 
köziiltctctt, hol az szerfel ~t t hoss?.n. 
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'hogy kétféle pennája van, t. i. ezüst és arany 1), az ajándékokhoz 
arányosítván általok dicséreteit. Az elpuhult és pazar életet ked
velvén, 2) valóban undoritólag hat ránk a rimánkodás, melylyel majd 
egy bekecset, majd egy lovat, majd czukorsüteményeket s másféle 
nyalánkságokat, majd hetven rizma papirt müvei kinyomatá.sára, 3) 
majd végre pénzt koldul; 4) ha pedig késik, vagy pedig nem az általa 
óhajtott mértékben érkezik az, hangos panaszra fakad ; elveszettnek 
tartja munkáját, ha azt nem követi azon jutalom, melly arra inditá; 
a fejedelmek s gazdagok egymással vetélkedve siettek elhalmozni 
ajándékaikkal, csakhogy "pénzöknek egy harmadával nal!:yobb érté
ket szerezzen." Röviden, az általános ihlettség nem egyéb volt mint 

1) .Bemártotta.m mái' arany tollamat n legfinomabb tintába. - Én ezennel 
ltötelezem magamat, hogy Szent~ég"d tetteit dir.söitendö, nranytollnmmnl"egy iiveg 
finom tintát elfogyaszbmdolc." 

2) "Ön tudja, hogy most tétlenségben élek és nem dolgozom, quia nemo 
nos conduxit . . Ön jól tudja, hogy én csak nyest vagy rókaprémes mezben sze
retek t>mulmányor.ni .•• hogy nem szaktam prés be szaritott (sovány) öszvéren lova
golni ... hogy én napjftb~~on kétszer akarok étkezni, és pedig n többek közt va
lódi finom buslevest s hogy sz. Fcrencz napjától fogva egészen sz. Györgyig kan
dal6zni szeretek. Hogy ezt. tehesse az ember, nem törheti fejét saját költségén." 
Lettere, 100. lap. 

") Isabella d i Maotova-hoz irt levele. Á1·chivio F:itorico, II. Fiiggelék 322. 
lap. 

1 ) Del Vasto örgrMhoz igy ir. "Értésemre esett, hogy Excellentiád e nagy 
héten a musenmba (comoi villhj11) jövend. Ohajtva vll.rom és hiszem, hogy nem 
fog eltérni nagylelkű és bökez{i ezokksátM, mert eszembe jut, hogy midön az6. 
rakozks végett a Graziákhoz vagy San Vittorebe rándul , noha csak négy n11pra 
megy s különben is ot.t nagy hőség nralko<lik, mégis egy hónapra való élelmi 
szereket viszen magával. Mit rem,":lhetek én, ha Excellentiád a mus~umba annyi 
halbatatlan férfin kiizé j ö, kik jóllehet magol< nem esz n ele, ile számtalan evőket 

tápilíl nak? •.. Kedves meglepet<\s lenne rám nézve, ha Excellentiád azon öltö
zéket, mellyet n/lia hagytam, egy más, ahhoz hasonló M:ép köntös kiséretében 
hozná el. .. Azt hiszem, kevés hotele mnlva egészen R6mA.ba !tell mennem •.. 
N em tudom hogy;m történhetik ez meg, ha c~ ak gxcellentiád itt létében Nept un 
háromágu villájával a földet több izbcn meg nem iiti, hogy ekkéut számomra egy 
pár j6 lovat teremtsen. ])e hi l<étkeflhctík illy hatalmas ur nagylelküségében ?" 
marczi us 2.~. 1544. - Ln ca Contilc-WI "hirsalmálmt. és befőzött baracz-
kokat kér , mellyek özönnel éritezteit a herczegnőnek Nápolyból." 
Monsignor Fnrncsenek : "Már kezdek do Igozni, s ollyasmit csinálok dicsöitésl!re, 
hogy az ut6kor bizonyára olvasni fogja, és ez elég. De méltóságod viszout esz
közölni fogja, hogy unokaöcsém Alessandro nocerai püspök legyen." Szeptember, 
5. 1517. - Be· Girolamo Anghierá-nak: "Áldott legyen ön, hogy senkitsem sért
vén meg, mindenki elött keclvességben van. Ez után törekszem én is, midön ezen 
történelmet kiadom." 



pénz- és pártfogás-csikarás, vagy nevettetéssel, akár a B e l g e f' o r, 
akár egy egész költemény által minö pl. Aristoé, vagy siránkozással 
mint Torquato tevé, vagy végre egy istententelenséggel, minő pl. a 
P r i n c i p e vagy E r r a n t e. 

Valamint a szerelemből 'gyülölet ugy a dicsérctekből becstele
nitések származnak, s innét magyarázhatók ama kor lármás viszállw
clásai. nA tudósok (írja Girolamo Negro) harczban állanak egymás
sal j Pietro Cursio Erasmussal küzd ezen szó felett b e ll a x, vajjon 
t. i. rosz értelemben s különösen a háborura vonatkozólag veendö-e 
vagy pedig v e r b um m e r um legyen. l\Iindennap uj könyvek é':l 
rágalmazások jelennek meg e tárgyról j némellyek Erasmus nevében 
válaszolnak Cursiónak, és ez haragra lobban." Petrarca ruiatt elke
seredett tollharcz fejlődott ki Tassoni, Guiseppe degli Aromatal"i és 
Brosantini között, mellyhöl azután perek és elzáratások származtak; 
a Medicieknek nagy mulatságoltra szolgált azon Bonetteket hallani, 
mellyeket Luigi Pulci és Matteo Franco szórtak egymás ellen; Giro
lamo Ruscelli Lodovico Dolce-vel kapott össze, egyenlő két pedáns, 
kiket csak a sértegetések voltak képe::~ek tüzbe hozni j Sigonio Ro
bortello-val tudományos dolgokon perlekedik, Cintio Geraldi Pigná
val, Paolo Manuzio Lambino val, mert ez a c o n snmtus szót p 
nélkül akarta nyomatni j és miután vetéltársa egy márványt hozott 
neki 1 mellyen c o n sum p t us volt irva 1 azt neki a fejéhez dobta. 
Varchi Lasca- és Pazzi-val veszekedik, ki öt felszólitá, miként küldené 
hozzá kéziratait, hogy azokl{al ablakait beragaszthassa, ekként leg
alább egy télen át látnának napvilágot j késöbb némelly urak, kik 
történelmében bántalmazva hitték magokat, törszurásokkal boszni
ták meg rajta magokat. Pietro Angeli másként Bargeo maró versei 
miatt kénytelen Boiognából elszökni, késöbb párviadalban megöl egy 
francziát; Anton Francesco Raineri egy barátja által megöletik j Dio
mede Borghesi veszekedései miatt kénytelen szülöföldjét Sienát el· 
hagyni s mint földönfutó tévelyegni j Dionigi Alanagi elsajátitá :Mer
curio Concorezio egyik fordítását, amié1-t ez öt megtámadja s meg
sebesíti. Chiabrera egy római nemest öl meg, Davila egy másikat, 
s végre ö maga is meggyilkoltatik j 'l'orquato 'l'asso törrel boszulta 
meg magát j Boccalini halálosan megsebesittetik; Murtola és Marino 
olly elkeseredett harczot folytatnak egymás ellen, hogy az első pus
kával lö a másikra, sőt kémeket is tartottak egymás ellenében, mit 
alkalmasint Caro is megtett Castelvetro ellen. 

Aretino. 
Senki seru volt c század folytán a koldulás, dicsérés és megro-
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vás mestct·ségébon olly szerénytelen, mint Pietro Aretino (1492-1557), 
kit szándékosan hagytunk ki az irodalmi férfiak sorából. Természetes 
ész képzettség nélkül; ö maga mondá : "Én nem tudok sem tán
czolni sem énekelni, csak mint egy szamár szerelmeskedni." Ismerte 
századát és tudta, hogy a szemtelenség és gazság megszerzendik neki 
a dicsöséget, mellyhez a szerény erények el nem juthatnak; ismerte 
a sajtú hatalmát, s cpedíi sonettek és esztergályozott körmondatok 
helyett össze vissza kuszált it·modorban gunyiratokat irt. Első müvei 
miatt elüzetctt Arezzo-ból, hol egy kórházban egy kéjhölgytől szü
letett i R6mába menvén, ottan Chigi, Ráfae! pártfogója, inasának fo
gadta, de tolvajlás miatt innét is elhajtatott. Ezután a fajtalanságnak 
adta magát s késöbb capucinus lett, de a csuklyát csakhamar leve
tette, B azután hízelgett és rágalmazott. Sikertilvén neki egy szép 
ruhára Bzert tenni, X. Leonál bemutatta magát, B egy dicBversezetet 
nyujtván át neki, ezért egy marok aranynyal jutalmaztatott, Giuliano 
de' Medicitől pedig szintén illy versezetért egy lovat kapott s csak
hamar hirnévre vergődött az által, hogy olly dolgokat irt, mellyekhez 
szemtelenségnél egyéb nem kívántatik. 

Egyedüli tudománya tudatlanságávali kérkedésében s abban 
állott, hogy meg birta vetni a tudományosságot akkor, midön az min
denki által bálványoztatottt hogy virágos szólamokat szórt a huma
uisták meddií finomsága közepett, R hogy ki tudta gunyolni a tanul
mányozást és az utánzókat. "~~n l(aczagom a pedánsokat, kik azt hi
szik, hogy a tudomány a gilrög nyelv tudásában áll s minden dicsö
séget a nyelvtan bus- b a s-ában helyeznek ... Nem tudatlanságból 
tértem én el azon utakról, mellyeken Petrarca és Boccaccio jártak, 
mert jól tudom én, kik legyenek ök, de nem akartam az idöt B türel
memet vesztegetni, s e mellett bolondnak neveztetni, azzá akarván 
magamat átalakítani, amik ők valánalt. 1'öbhet ér a száraz kenyér 
saját házunkban, mint a füszeres ebéd más asztalánál. Utánzás itt, 
utánzás ott, s az egész rsak léha, el lehet mondani a legtöbb munká
ról ... Azt, ki valamit teremt, bámulom, azt, ki utánoz, kinevetem, 
mcrt a teremtő elmék csodálatra méltók, az utánzók pedig nevetsé· 
ge!'ek. Én részemről mindig oda törekszem, miként a tudomány fel
használásában s felfedezéseim berendPzésében a szokott uttól annyira 
eltérjek, hogy egyéniségemet s eredetiségemet mindig megtartsam. 
Nem vonom én kétségbe Rocccacio nagy~;ágát s tisztelettel viseltetem 
Petrarca csodálanrló miivei iránt i de jóllehet bámulom lángelméjö
kr~t, nl'm igyel<szem magamat az ö tollaikkal felékesiteni; hiszeit Ama 
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két halhatatlan szellem ítéletében, de midőn ezt teszem, hiszek egy 
kevéssé a magaméban is." 

Ekként félelmessé leve i keresték vagy kerültek, aszerint amint 
egyik vagy másik utánozta vagy utáita fajtalan életét, vagy épen félt 
kiméletlen megtámadásaitóL "Mantuában vagyok az őrgrófnál, s olly 
nagy kegyben állok nála, miként az evést s alvást is elfeledi, csak
hogy velem beszélgethessen, s azt mondja, hogy e nélkül semmiféle 
gyönyör nem tökéletes rá nézve i a biborooknak olly dolgokat irt fe
lőlem, hogy azoknak valóban nagy hasznát veendem, s ezenkivül 
megajándékozott háromszóz scudúvnl s más egyéb értékes dolgokkal. 
Az első ajándékokat Bolognában kaptam i a pisai püspök egy pom
pás és fekete atlaszból készült felöltövei lepett meg, s igy a herczeg
től Mantuába jöttem." Giulio Romano tizenhat buja képet festvén, 
Marcantonio Raimondi pedig köre rajzolván, ezért Aretino bocsána
tot kér és nyer VII. Kelementől számukra, sőt az emlitett képek mind
egyikéhez magyarázó sonettet ir; és a szépmüvészetek ezen aljas 
szövetkezésének hire csakhamar befutja a világot s nagyban növeli 
Pietro gyászos hirnevét. Ezután elüzctvén Rómából "mcllyböl Are· 
tinóval az élet elköltözni látszott" a fekete sereg parancsnokának 1 

Giovanni-nak táborába menekült, s épen akkor érkezett oda, midön a 
vezér katonáinak egy s z a b a d é j s z ak á t vagyis egy éjen át 
korlátlan szabadságot engedett. El lehet képzelni, minö dobzodás, 
veszekedés s mennyi lopás, erőszak és csábitás követtetett el e pokoli 
jelenet alatt, s minő jól találhatta magát annak közepette Aretino. 
Giovanni, ki gazság és romlottság tekintetében nem állott hátrább 
féktelen katonáinál, örült e szép szarzemény felett, mindig asztalánál 
alkalmazta, sőt gyakran magával hálatta , herczeggé szándékozott 
tenni, 1) s bemutatta I. Ferencznek, ki egy aranylánczczal ajándé
kozta meg, s egyáltalában nem tudott ellenni ezen uj öntetü bohócz 
nélkül 2). VIII. Henrik egy alkalommal háromszáz aranyat küldött 
neki, III. Gyula pedig ezret, s ezenkivül sz. Péter lovagjává nevezte, 
ekként egy időben még azou reményt is táplálta, hogy bíbornok 

1) Milano alatt nem egyszer Ile t.i~~;zer monrl!1 nokem : l'ietro, ha az Isten 
és j6 szerenesém e háboruból szerencs,~sP.n ){ive?.et , >'ziili!fölncrl fejedelmévé 
teszlek." 

") Giova11ni e>.t irta neld : nA király t.egnap velem egyiit.t. hnsll1korlott, 
hogy azokáR szerint mngammal nom vittdok ; avval vádolt:Llak, hogy jobban 
szeret.sz az mlvarokh:<n mint a táborhan idilzni. () felsége erre azt fel<•lle nekem, 
miként irjak neked, hogy jönn 61 ·el. 'l'uclom, hogy el fogsz j Uni, ha nem is az(.rt., 
hogy engem Jás~, Iti nem t.mlolt élni Aratinn nM ldil, ele cinmagnel jav:íért." 
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leend, "isteni és a fejedelmek oRtora hangzatos mellék
ncvct vette föl; az első miivészek vetélkedtek arczképének lefesté
seben; érmek verettek nemcsak az ö de neje és leánya tiszteletére 
is, mdlyek hú tulsó lapján e szavak valának olvashatók: A n é p e
iktől ad6t huzó fejedelmek szolgájoknak fizetnek 
a d ó t." 1) 

V. Károly, ki az egyetemes monarchia után sóvárgott, nagy 
tisztelettel viseltetett em,,z is t e n i fér fi u iránt, ki erről igy ir: 
"Nevezetes dolog, hogy nemcsak sikerHit kegyét megnyernem, mint 
iin nzt c!iín: megmondá, 1le a vallásos császá1· szelidsége sokkal felül
muJja azt, a mit ön e tekintetben róla hiszen, ugyanis utközben vé
lctleniil találkozván vele, megparancsolá, hogy vele lovagol jak, sőt 
annyira leereszkedett, hogy kezét nyujtá nekem, ami épen annyira 
méltú tény az ö k~'gyeRsé~éhez mint a rnennyire csekély személyi
súgern arra érdemetlf~n. l~n valóban rnagnmon kivül voltam hallva 
és látva öt; mm·t annnk, a ki nem hallja s látja öt, fogalma sem lehet 
az ö leereszkedií kegyességé1·ől ús sz i vél yességérő l." 

És minö utakon hizelgi be magát'! Az által, miként azt úllitja, 
hogy a festlik rosznl találták el arczképét, s elhalt nejéről Isabelláról 
beszél előtte: "Midőu azt mondám neki, h ugy nem képzeltem volna, 
miként irataimat ií is olvassa, ki a világ sorsát kezeiben tartja, azt 
felelé, hogy Spanyolország valamennyi fiíura birja másolatát annak, 
amit én az l) algiri víssz!lvonuhbárcíl irtam melly vállalatát részlete-

1) "Miurluutalau annyi ur·aci~g· zav:!lja fujl'uwt U\lc,gutá~á,·al, hogy lépcsöi

mct jártcs-ltclése;Idwl agCszen elkopt11t.tlLit, miként a Capitolium padozatá.t a 
rliadal-szeker, k J~erdrei. Nem is his Y-cm, hogy R6ma valahR annyi különféle 

n~mzeth~li emlwrelwt látcol t v ohm, mint a me n nyi házamhan megfordul. Törökök, 

zsidók, irHlns"k, frarwzih!;, 11érnnt.ek é~ spanyolok jíínek hozzám, s képzelje ön 

már must, mit tr•s;r,ndt a mi ola~zainlc. .\z 11lsó néposzt!tlyr6 l nem szólok 

.-:emmi:, mcrt kiinnyebt, ICirll" iint a esf.sdu· iráuti hiiaégériil eJt,\riteni, miut en

gemet e.,ak r·gy pillanatm is katonák, ltHl<isolr, szorzdesok és papok környe

Zéte Héliciii látni. l•~z oklr<'>l ncltrm ng-y tctszik, mint.ll'r az igaz~ág oraculn

miÍ.vá lettem volna, miután mi•Hlmtlti hozl'.;'~m jU, dbe"zélencHí az ig~ztalanságokat• 

mellycltHt rnjla egyik vagy rnási!t fejetlokm vag·y füpnp ~!követett ; én tehát a 

világ t.itld•ra vagyok, s azér l j<ivön: engem ugy czimezzen ... Mellyilt tudós jártas 

annyira a giiröghen vag-y latinlmn mint én a nép np•lvébcn '? mellyilt ezüst , 

v"gy llnLllY colossn." <'H· f,.J :tZflll f•'.iezete.ldcnl, tn>:llyddtel ,\n Gy nia papa, Károly 

császár, K>~talin l<ir:'tlyníi, <ÍR Fmnc:esco 1\l!u·ia herc><rg nevét a történelembe be

•:•~·.Lcm 'l J fa .~n arwyi•·a prellikfllt;un voht:t Jüi~zt.nRt, mint clicRérem a csflszltrt., 

t.",l.h ];i;;esPm lm1111' a m"nnyh••n, rnint a•]/,Rsr.gom VRn 11 ftilll'in.~ Lú~d élotrajzát 

,!["n"~:hr/li u.'·! r,7. hp. 
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sen elbeszélven elöttem, könyükbe lábadtak szemeim 8 egészen cl
érzékcnyültem, midön e szavakat hallám tőle: É 8 m i é r t i 8 j ö t
tem én ide vissza, miután ezen hadjáratban annyi 
em b e r e l v e s z e t t é r e t t e m ! Mig most is hangzanak füleimben 
magasztos nyelvének érzékeny szavai. .. Csekélységem érzete elfe
ledteté velem, hogy lovaglás közben egész ünnepélyességgel igy szó
lott a nyomorult velenezei követekhez : 1' i s z t e l t B a r á t im, b i
z o n y á r a n em fo g n e h e zök r e es n i a köz t á rsa 8 á g e 1-
nökének részemrőlmcgmo ndani, hogy igen kérem 
ö t, l e g y e n t ek i n t e t t e l A r e t i n o s z em é l y e, m i n t o l y
l y a n i r á n t , a k i l e g k ö z e l e b b á ll s z i v e m h e z." 

Valóban, ha mindenünnen elüzetett is, windig nyitva volt előtte 
Velencze, hol a fajtalan életmód nagyban divatozott, s mindenről 
szabadon lehetett beszélni, csak az államról nem. "Én (igy ir Gritti 
doge· hez), ki ezen állam szabadságából tanultam meg szabadnak 
lenni, örökre lemondok az u d varokról, s itt ütöm fel állandóan sáto
romat azon évekre, mellyek számomra még fenmaradtak, mert itt 
nincs helye az árulás nak, itt a kedvezés a jognak nem árthat, itt nem 
uralkodik a kéjhölgyek kegyetlensége, itt nem parancsol az elpuhul
tak szemtelensége, itt az emberek egymáson nem erőszakoskodnak, 
egymást nem rabolják s gyilkolják. Azért én, ki a gonoszokat elré
mítettem és a jókat biztosságba helyeztem, nektek ajándékozam ma
gamat, tinektek, kik atyái vagytok népeiteknek, testvérei szolgáitok
nak, fiai az igazságnak, barátjai az érényelmek, társai az idegenek
nek, támaszai a vallásnak, tisztelői s követői a hitnek, végrehajtói az 
igazságnak, hősei a szerctetnek s alattvalói a könyörületességnek. 
Ezen okból, magas fejedelem, fogadd be készséges indulatomat ke
gyességed egyik rejtekébe, hogy dícsérhessem a többi városok tápláló 
dajkáját s anyját, kit Isten arra választott ki, hogy hiressé tenné a vi
lágot, édesitené meg az erl{ölcsöl1et, szeretetet lehelne az cmbe1·ekbe, 
s megalázná a kevélyeket, megbocsátván a tévelygőknek ... Oh egye
temes haza! oh közös szabauság! oh biztos menhelye az el~zéledt 

népeknek!" 
Ha visszatért .Rómába, ism ét más hangon beszélt: "Mindig ma

gamon kivül voltam 1 valahányszor azon kétely fészl(elte magát fe
jembe, vajjon a pápa határtalan szivélyessége, melylyel fogadott, a 
látásomra összesereglett u d var jelenlétében testvéri gyöngí~dséggel 
ölelvén és csokolván meg, arra nem bir-e, hogy napjaimat a pápai pa
lotában végezzem, mellyben valób!ln királyi s nem egy szolgához illő 
termek jeidtettek ki számomra. Valóbnn windenki láthatta a zajos 
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tolongást, melylyel a népek a hol csak átvonultam, látásomra siettek, 
tiszteletöket tanusitandók és ajándékokkal elhalmozandók, annyira, 
hogy e jelenetek magát az irigységet a föld alá vonulni kényteték ... 
A közvélemény azt tartja, miként ö szentségének minden más meg
érdemlett szerenceéje között az a legnagyobb 1 hogy én az ö korában 
s tartományában születtem, és hiv e vagyok." 

Mindazáltal ezen kitüntetésekkel s kincsekkel sem látszott ö 
megelégedni. "Leo és Kelemen (igy ir Ereilia del Monte, III. Gyula 
unokahugához) ahelyett hogy ajándékkal telt kezeikkel a szolgaság 
izzadságát homlokomról letörölték volna, egész kegyetlenséggel vé
rembe mártották azokat, és pedig csupán azért, mert nincs bennem 
csalárdság, mert bálványozom az igazat, mert a bizeigés nem kenye
rem, mert a dobzódást kerülöm 1 mert szabadon intézem tetteimet, 
mert ismerem a gonoszokat, mert gyülölöm a hálátlanokat 1 és mert 
( szerénységböl nem akarom megmondani, mindazáltal mindenki tudja 
és senki sem tagadja) daczára annyi mór és török modoru sértegeté
seknek megmaradtam az egyház hitében, a miről nyilván tanuakod
nak azon könyveim, mellyeket Krisztusról és a ezentekről irtam. 
Annyi bizonyos hogy ismeretes vagyok a sophik, indusok s az egész 
világ előtt legalább is olly mértékben, mint bárki, kinek neve az em
berek nyelvén forog. Söt mi több a népeiktől adót huzó fejedelmek 
nekem rabazolgáj oknak és ostoruknak adót fizetnek. Én ezen hihetet
len csodát nem kevélységből vagy kérkedésből hozom fel, de hogy 
bevalljam, wennyivel tartozom az Istennelt, ki engemet illyenné al
kotott." 

Pénzösszegek-, ékszerek- s ruhákkal halmoztatott el ; "irótol
lával több mint huszonötezer scudót csalt ki a fejedelmek zsebéből;" 

kétezer sc u do nyugpénzt huzott 1 s nyolczvanezernél többet csikart ki 
egész életében. I. Ferencz egy nyaklánczot küldött neki, melly ösz
szefont s vörös hegyű nyelvekből volt készítve, e felirattal: L i n g u a 
eius loquetur mendacium; V. Károly Berbariában történt 
veresége után, hogy gunyolódó nyelvét hallgatásra birja, szintén egy 
száz zecchino érték ü lánczot küldött neki, de ő azt mondá erre: "Ez 
bizony igen kicsiny illy nagy ostobaságért ;" Francziaország kincs
tárnokának pedig, ki neki egy összeget kézbesített, azt mondá: "Ne 
csodálja, ha hallgatok, mert a kérésben minden hangom kiapadt és 
semmi sem maradt, mivel azt megköszönném." 

Ha késtek az ajándékok, - avval fenyegetőzött, hogy Krisz
tust a törökök kezeibe adja: nMár elkezdtem (igy h· a pápa egyik 
bizalmas emberéhez) tollamat a ~zentrk legenn:\ival foglalkoztatni, s 

XV. 2R 
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mihelyt készen leszek avval, esküszöm önnek, hogy azon esetre, ha 
élelmemről nem gondoskodnak, Solimánnak fogom azt ajánlani, s 
olly uj modorban fogom a levelet fogalmazni, hogy a jövő századok
ban bámulni fogja azt a világ, mert annyira keresztény leend az, mi
ként arra fogja birhatni öt, hogy hagyja ott a mecsetet a templom
ért." Ha az ajándékok csekélyek voltak, visszautasitotta azokat: nA 
tiz aranyat visszaküldöttem, arra kérvén öt, hogy visszav évén aján
dokát, adja vissza az általam neki küldött dicsérő versezetet i mert 
nekem ugy tetszik, hogy nem illő azt megtisztelni, ki engem annyira 
kigunyol, hogy lealacsonyitva kellene magamat érezni, elfogadván 
azt, ami inkább koldusnak való alamizsna, mint jutalom egy iró szá
mára. Annyi bizonyos, hogy azoknak, kik hirnevet akarnak magok
nak vásárolni, eszélyességböl bökezüeknek kell lenniök, s az ajándé
kot oem kedélyhangulatukhoz, de azok állapotához mérniök, kiknek 
azt adják; mert a szegény iróknak más dolguk is van, mint egy, ér
demhiánytól sulyos nevet a földri:H fölemelni." 1) 

Ennyire ment szemtelensége : Is t e n k e g y e l m é b ö l sz r.
b a d e m b e r-nek czimezte magát i általában kigunyolt minden fe
jedelmet, midön azokat mindenki dicsérte, vagy csupán azokat, kik 
neki hasznára voltak, hogy ekként az irigységet s féltékenységet 
köztök felköltse. n Van erőm nagy dicséretek által a hatalmasok nagy
ságát emelni 1 a hyperbolák szárnyain mindig az égben lebegvén. 
Szükséges átalakitanom az erkölcsi kitéréseket, metaphorákat és 
pedánsságokat emeltyükké 1 mellyek feszítenek , s harapófogókká, 
mellyek nyitnak : szükséges azt tennem 1 hogy irátaim szavai a fös 
vénységet álmából felköltsék." 

Nemcsak a koronás fők valának rá nézve fejedelmek , de egy
szersmind azok is, "kik a müvészet és irodalom terén a fenső polczo
kon állottak, s nem mulaszták el irányában adójokat leróni. Ariosto 
azok közé helyezé öt, kik Olaszországnak dicsöségére válnak ; Tizián 
tanácsot kért W le, s több sz ö r lefesté ; 2) Michelangelotól, n kit a cso-

1) I. Ferencznek igy ir: ., Ne igérge88en ön legalll.bb a nagy elméknek, 
nehogy kifogyván ezek reménységök b!H, okuk legyen ön hirnevét mardosni •.. Nem 
tudja FeLséged, hogy egyátalában illetlen magas rangjához nem emlékezni azon 
hatszáz scud6r61, mellyekre vonatkozólag saját j6szántá.b61 királyi szavaival azt 
mondá. küldömnek , hogy azokat követe itten ki fogja nekem fizetni ? . - És 
mindemellett Felséged dies!lsége roaz szemmel nézi a sérelmet, mellyet az önma
Pn ejt, mig halogatja elküldeni az önkényt megigért jutalm!\t annak, ki azt 
hirdeti." 

') J6llehet barátja l'iziánoak, ime hogyan besr.él egyik legbámulatosabb 
íeiltményéröl: 
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dák czélpontjának nevezett, s kire ezerinte a csillagzatok egymással 
vetélkedve, kegyök minden nyilát rá lőtték, u engedélyt kért, hogy 
magasztalhassa, miután "a világon sok király van, de caak egy Mi
chelangelo," ki őt urának és testvérének nevezve buzdi tá, hogy csak 
irjon róla, mondván: "Nemcsak szivesen veszem azt, de kérem önt, 
hogy tegye meg, miután a királyok és császárok is nagy kegynek 
tartják, ha ön tolla rólok megemlékezik." Ferdinando d' Adda, a pá
duai egyetem rectora, egy epigrammát intézett hozzá, mellyben öt V. 
Károly és I. Ferencz felé emeli ; egyetlen egy akadernia sem akarta 
öt tagjainak sorából kihagyni, s egy képtár sem akart ellenni arcz
képe nélkül ; mindenütt látható volt ez, a fejedelmek termeiben épen 
ugy mint a korcsmákban é's bordélyházakban; Arezzo városa ne
messé és tiszteletbeli gonfaloniere-jévé nevezte ki, egy kötet levél 
jelent meg ottan dicséretére, sőt mi több ötödik evangelistává 
emelte. 

Valahányszor eszünkbe jut ezen férfin kacskaringós és szeszé
lyes irmodora, negélyes és helyén kivül alkalmazott sz6lamai s tul
hajtott metaphorái, hajlandók lennénk korlátlan hatalmát kétségbe 
vonni, ha nem látnók, hogy napjainkban némelly hirlapirók hasonló 
tekintélyre vergődnek, mihelyt elég szemtelenséggel birnak megmon
dani és tenni azt, amitől minden becsületes ember irtózik. Ne higyük 
mindazáltal, hogy mindenki megengedte lábbal tapodtatni magát ál
tala; azok irányában pl. kik mint Albicante, Berni és Bernardo Tasso 
szembe mertek vele szállani, meghunyászkodott; némellyek jól el
páholták öt annyira, hogy Doccalini pl. "a gyilkok és botok delejé
nek" nevezte. ·Egy Volta, kivel bizonyoB grófnő kegyeinek megnye
résében versenyzett, öt késszurást ejtett rajta ; Pietro Strozzi, kiröl 

"I. Cosmó nak Velenczéböl 11í41í-ik évi oktobe1· 17-én. Uram! a nem cse
kély mennyiségU pénz, mellyel Tizián bir, és a kapzsiság, melly öt annak szapo· 
ritására ösztönzi, az oka, hogy nem sokat gondol sem a kötelezettséggel, mellyel 
barl\tja, sem a köteleseéggel , mellyel rokona· irányában tartozik , s hogy 
csak azok megrendelésein buzgólltodik , kik nagy igéreteket tesznek neki; 
azért nem csoda , ha miután engem fél évig biztatott, Pál pápa bllkezüsé
ge által von:llatva Rómába ment , anélkül , hogy számomra az ön halha
tatlan atyja arczképét bevégezte volna , kinek szelid és rettenlll képmását 
azonnal elküldöm önnek, B hiszem, hogy hasonló a valódihoz, miután az emli
tett fP.stH kezeiblll került ki ; itt küldöm továbbá saját s ugyancsak H é.ltala ké
ezitett arczképemet. Bizonyára e kép él, üterei vernek, s ugyauszon szellemet tük
rözi vissza, melly bennem müködik, s ha több scud6t adok neki, a ruhbat 
bizonyosan fényesebb s gazdagabb leendett. Az aranylánczról, miután csak festve 
van, nem is szólok e~yebet, mi~:~t Bic. tJ"aiYit gloria, mu?lrti," 
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egy sonettjében emlékezett, megüzE'nte neki, hogy nevét többé ne 
cmlitse, mert k!llönbeu meggyilkolja, s ö jónak látta c tanácsot kö
vetni; VIII. Henrik követe, kit ö arról gyanusitott, hogy az ura által 
neki küldött ajándékok egy részét elsikkasztotta volna, megbotoz
tatta öt, ö pedig hálát adott az Istennek, hogy elég erőt adott neki 
a sérelmeket megbocsátani; Tintoretto megsértetvén általa, azon 
ürügy alatt, hogy öt lefesteudi' dolgozó azobájába hitta, hol egy pisz
tolyt kihuzván zsebéből avval öt széltében hosszában össze-vissza 
méregette, igy szólván hozzá i "Ön harmadfél pisztoly hosszu, ez 
jusson eszébe," s evvel a megrémült gunyolódót elbocsátotta, ki azu
tán legnagyobb magasztalója lett. Mások ismét az ö saját fegyverei
vel boszulták meg rajta magukat, mint pl. Girolamo Muzio és Anton 
Francesco Doni, melly utóbbi e czim alatt "A florenczi Doni fNldren
gése, s egy nagy colossus, korunk baromi antikrisztusának rombadö
lése, irva az Isten és az anyaszentegyház dicsőítésére, ugyszintén a jó 
keresztények védelmére{{ egy munkát adott ki, melynek előszava "a 
becstelen, istentelen s minden gonoszság Itu tfeiéhez és eredetéhez, 
Pietro Aretino-hoz, a nyilvános hamisság ocsmány tagjához, száza
dunk valódi antikrisztusához" van intézve. 

Ezen Anton Francesco Doni (1503-74), rendldvül különcz 
ember és iró, kinek Zucca, i Marmi, i Mondi, le Pitture, 
i P is t o l o t t i czim alatt megjelent munkái telve vagynak szeszé
lyességekkel s balgaságokkal, vad gyülölettel viseltetett Lodovico 
Domenichi (- 1564) élczes de különben üres iró iránt, s öt irodalmi 
tolvajlással (azon időben nagyon divatos bün) vádolta, s ugy látszik 
nem alaptalanul, mert ennek párbeszédei közott csakugyan találunk 
egy darabot, melly t iz évvel előbb i Ma r m i czimü munkában je
lent meg, s ehhez hasonlóan számos fordításokatmint eredetieket kö
zölt. Doni egyik levelében 1) 1 melly örökös gyalázatjára mai napig 

1) Ime egész terjedelmiiben: "A tagoknak mindig egyesülve kellene len
niök a jb fóvel; már pedig ha valaho. volt igazll.n jó, egyike ezeknPk ö felsége 
V-ik Károly, kinek én legkészségesebb azoigája vagyok, söt felmago.sztnltatá.sát 
eszközlendö, éjjel nappal fáradok s azon tünödöm, miként mutathatnám ki hll
lllmat mind 8 fölsége mind pedig azok iránt, kik az 8 dics8ségét elömozditan
dók. jeles tetteket visznek vllghez. Mllltóaágodnak tehllt tudnia kell, miként egy 
piacenzai azületésü egyllu, bizonyos Lodovico Domenichi egyike a világ legna
gyobb árulóinak, s a maonyire értesülve vngyok, egy menekiilttel é~ lá~~:adóval, a 
piacenzai herezeg egykori alattvalőjával, ö felsége ellen szövetkezett, mint azt 
Mé!t6ságod a mellékletb81 láthatja. l:zeu lázadó netalán elkövetett árulásáért, 
ugylátszik, már megkegyelmeztetett, mint az ezen levélböl gyanítható, mellyet An-
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fenmaradt, egy kém aljasságával vádakat emel ellene, de nagy baszu
ságára nem hallgattatott meg. 

Barátja, ellensége s különöscn a koldulásban és pénzcsikarás
ban utánzó ja volt Arctinónak a beneventói Ni col o Fra n co ( 1505- 69) 
ki sone,ttjeiben királyokat, pápákat, biborookokat s tudósokat :olly 
rendkivüli dühhel s piszkossággal támad meg, miként pirulnunk kell, 
ha arra gondolunk, hogy illyeamit egy iró tehetett. Aretino gunyverse
seket iratott vele, de később összeveszvén, egymást szidalmazták. 
Nicoló, ki épen olly aljas volt dicséreteiben, minö szemtelen sértege
téseiben fl a g e ll u m fl n g e ll i-nek czimezte magát , s ocsmány 
piszkolódásokat szórt előbbi barátja ellen, "becstelen százaria becs
telen fejedelmeihez" pedig egy mérges levelet intézett, mellyben ke
ményen megfeddi öket a kedvezésekért, mellyekben egy illy ször
nyet részesitének 1). A P r i a p e a-hoz kommentárt irt s miként Are
tino mondaná ö is részesült néhány hősies tőrszurásban, azonban egy 
igen hatalmas személyi~éget sértvén meg 1 V. Pius öt akasztófára 
ítélte. Franco ezt hallva felkiáltott: "Ez nagyon sok" és megfoj
tatott. 

ton Francesco Riniero titk!r irt, Hogy ezen Lodovico Domenichi ellensége legyen 
ö csász!ri felségének, kitetszik egy nyomtatásban megjelent sonettjéböl (mert ö 
költő), mellynek imhol kiildöm másolatát ; hogy tovAbba ellensége Mélt6ságodnnk 
is, kivil!glik abb61 (jóllehet egy gyertya nem homályosithatja el a nap fényét), 
hogy ellene egy másik sonettet bocsátott közre Mantuában, honnét Méltóságod 
iránti tekintetblll már régen el kellett volna öt üzni. Mindemellett azt hiszem, 
hogy ö inkább személyes gyiilölettel viaeltetik Mélt6sAgod irAnt, miu~án poroszl6i 
ezen Lodoviconak egy testvérét a p.l.vi11i várkastilly fedélzetére akasztottAk fel; 
mindazáltal a roaz, s még roszabb nyelvU és cselekedeiif ember vissza szándékozik 
térni Piacenzába, hol bizonyára nem jóban fogja törni fejét, mert a farsang eliSt
ti napon Rómába ment s hirtelen visszatért. Vegye fontolóra Méltósllgod e dol
gokat a fondorkodó.sokat, és figyelemmel kisérje eme gonosz ember nyomait, hogy 
valamiképen ll felségének vagy államának kárára vagy gyalázatára ne lehessen. 
E mallett igen k~rem, hogy ne bántsa öt, s bocsásson meg neki, inkább ezenve
délyes mint roazakaratn embernek tartván ISt. Bocsásson meg tovA.bbá nekem is, 
h:t talán beszédemben a tartozó tiszteletről megfeledkeztem volna, s mentse ki azt 
azon szeretet, mellyel ö csAszári felsége, B azon szolgálatkészség, mellyel minden, 
Méltóaágodhoz hasonló azemélyiség irányában viseltetem. Különben magamat 
ajánlva, s kezeit csókolva vagyok. 

l!'lorencz, marczius 3-An 1548." 

l) "Fejedelmek 1 eddig versekben szálottam hozzátok, ro ost pedig prózában 
beszélek. Minö azerepet játszotok a becstelenség árjának közepette, beláthatjátok, 
ha gondatlansigtolt nem olly vak az olvasáHbal_l, mint. volt nz njándékok oszto
gPtásában." 
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At·etino eközben folytatta előbbi életmódját; gunyverseket, 
vigjátékokat, leveleket s gunyit·atokat irt, s erényes és szent életü 
személyeknek ajánlotta azokat j fajtalan könyvein kivül, mellyeket 
ittan meg sem nevczhetünk, predikácziókat, tulwtt asceticus müveket 
bocsátott közre, sőt több szentnek életrajzát is megírta, mellyek azon
ban épen ugy telve vagynak istentelenségekkel, mint egyéb piszkos 
iratai. V égre Velenczében, mint Boccaccio mondá "a fertelm ességek 
eme csatornájában" telepedett Ie, hol nővérei bordélyházat tartottak, 
kik midön egy alkalommal az illy helyeken történni azokott ocsmány
ságak elbeszélésével mulattatnák öt, nevetésében leesett székéről s 
halálosan megsebesité magát. Miután az utólsó kenetet feladták 
volna neki , felkiáltott : Most miután meg vagyok kenve, védjetek 
meg a patkányoktól, és meghalt életéhez valóban méltó helyen és 
módon. 

Cellin l. 
Nem olly istontelen de épen olly különcz férfiu volt Benvenuto 

Cellini (1500- 70). Telve csodálattal az is t e n i Michelangelo iránt 
épen olly mártékben mint a vasgyurók hatalmas csapásai, vagy azok 
irányában, kik párviadalban lehelték ki hős lelköket, jól játszott 
kürtön és fuvolán, amire épen olly büszke volt, mint vésöjére. Jaj 
volt annak, a ki csak egy ujjal is érinté, vagy a müvészet terén vele 
versenyezni mert. Nem talált illyenkor elég éles szavakat az illető 
bemocskolására, s felfuvalkodottságában Michelangelon kivül senkit 
sem akart türni maga felett. Haszontalan kérkedőnek tarthatnók öt, ha 
máig fenmaradt bámulatos müveit nem látnók. Midön 1527-ben a né
metek Róm át megszáll ották, ö e p o k o l i h a r c z b a n a pápai had
seregnél mint tüzér szolgált j ha szavainak hinni lehet, ö tőle szár
maznak a lövések, mellyek Bom·bon connetable-t életétől megfosztják 
s az orániai herezeget megsebesitik j panaszkodik, hogy nem enged
tek meg neki egy lövést, mclylyel a haditanácsra összegyült ellensé
ges hadvezéreket szétzuzni akará j letérdel a pápa előtt bünbocsána
tot kérvén tőle az egyház szolgálatában elkövetett véroniásokért és 
"a pápa felemelvén kezeit s egy hatalmas keresztet vetvén rája," öt 
feloldozta. A fejedelmek rendkivül leereszkedők irányában ; a nagy
herezeg időnként meglátogatja mühelyében ; az olaszországi apró fe· 
jedelmek, a bibornokok s azok nejei és ezek kedvesei vetélkednek 
egymás közt, hogy valamellyik müvéhez juthassanak. A pápa igy 
szól hozzá: "Ha én gazdag császár lennék, annyi területet ajándé
koznék az én Benvenutómnak, amenynyit képes lenne szemeivel be
látni, de miután mi már most csak szegény bukott fejedelmek va-
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gy unk, annyi kenyeret minden esetre mégis adunk neki, wennyi sze
répy vágyai kielégítésére elegendő." De az ajándékok vagy egészen 
kimaradtak, vagy csak olly csekély mérvben érkeztek, hogy azok 
épen nem állottak arányban nagy érdemeivel s még nagyobb önhitt
ségével j dicséretcivel nem boldogult, azért nyelvét, melly mart, lő
fegyverét, melylyel egy krajczárt is eltalált, samakitünő kardját vette 
igénybe , melylyel ellenségeit és a poroszlókat több izben megtá
madá. 

Ha valamellyik vendéglős magasra rugtatta az árjegyzéket 
"kísértetbe jött házát felgyujtani, vagy az istállóban levő négy lovát 
leszurni ;" azonban elegendőnek tartá négy nyoszolyáját feldarabolni. 
Egy más alkalommal töréhez nyult, s ellensége hallva rogyott le ,,ez 
ugyan nem volt szándékomban, de a szurás hatását szabályozni nem 
áll hatalmunkban.'( A pápától temérdek pénzt csalt ki azon kilátás
ban, hogy ezen vétke alól bizonyosan fel fog oldoztatni ; leányká.kat 
rabolt, figyermekeket megszeplősite, s mindezcn gonoszságait olly 
nyugalommal beszéli el, mintha csak erényes tettek lennének ~;!lok ; 
és emellett azt követeli, "hogy a maguk nemében egyetlen embereket, 
minö pl. Benven uto, se~miféle törvények ne korlátozzák j u minek kö
vetkeztében nagy igaztalanságnak tat·hi1 midön harminczkilencz éves 
korában elsö ízben tömlöczbe záratott. 

Morálja szintén szenvedélyei szolgálatában állott, s ha valamely
lyik ellensége meghalt, azt mondá: "látjuk, hogy az Isten figyelem
mel kiséri a jókat és gonoszokat, s windenkit érdemei szerint jutal
maz." Különben vallásos és hiszékeny; a C oliseumban az ördögök 
seregét mutatják meg neki, hol ö csak maga nem fél; tömlöczbe vet
tetvén folytonosan az olasz szentirást olvassa, különféle jelenéseket 
lát, igy pl. majd az lsten majd némelly ezentek jelennek meg neki, 
minek következtében egy fény támadt feje tetején, "mellyet min
denki láthat, kinek meg akartam azt mutatni, ezt azonban csak keve
seknek tevém." Végre örül, hogy az Angyalvárból megszökhetik, 
"boszuságára annak, ki a földön és mennybcn az igazat fejtegeti, 
őszintén megbocsát az anyaszentegyháznak, jóllehet ezen égbekiáltó 
igaztalanságot követte el 'ellene." V égre azon válságos pillanatban, 
midőn Perseusát önté, igen, azon pillanatban, mellynek aggodalmait s 
gyonyöreit csak egy müvész értheti, Istenhez fohászkodik, és ennek 
tulajdonítja a szerenesés és váratlan sikert, s ezért hálákat adandó 
zarándokolásra szánja magát, "az Isten nevében mindig zsoltárokat 
és könY.örgéseket énekelvén." 

És mindig énekelve s nevetve Florenczböl sok él~tveszély közt 
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Párizsba ment. Itt fényes életet kezd élni, s három lovat és három 
szolgát tart; egy királyi kastély ba szállásoltatik el, de az irigység 
feltámad ellene s hatalmas ellenségekkel vétetik körül. Illyen volt 
Florenczben a fejedelemnő, Párizsban D' Etampes asszony ; össze
vesz az éhes udvaronczokkal; s mindig épen az alsóbbrendű személyi
ségek azok, kik ezerencséjét megrontják, meghiusítván a királynak 
iránta táplált j 6 szándékait. Itten "egy furcsa csoportra talált, melly
nek tagjai kalandoroknak nevezik magukat, kik szivesen vállalkoz
nak az utczai gyilkosságokra, s jóllehet mindennap felakasztanak kö
zölök egynehányat, nem igen látszanak avval törlldni. u Más bajt is 
talált ott, t. i. a pereket 1) 1 mert "mihelyest látják ök, hogy a per elő
nyös, eladják azt, söt némellyek bizonyos egyéneknek adományoz
zák, kik egész kcresltedést üznek a perekkel. Ezenkivül még egy 
rosz szokásuk van; a normandiai lakosok ugyanis egész meatereéget 
csinálnak a hamis esküböl, annyira hogy azok, kik pert vesznek meg, 
négy vagy a szükség szerint hat egyént rögtön betanitanak hamis 
vallomásokra, s ezek tanuskodása nyomán mindenki, ki ellenkező 

állitásának bebizonyítására annyi tanut szerezni nem képes, vagy a 
szokást nem tudja, elveszti pörét." De miután az illető látja, hogy 
ügye roszul áll "egy hosszu gyilokhoz folyamodik, s egyiket vagy 
másikat sulyosan megsebesítvén, ekként a pert megakasztja," hálát 
adván az Istennek, hogy illy szerenesés véletlenség jött közb'J. 

De jóllehet mindenki rettegett tőle, folytonosan vesz~lyben volt, 
vagy legalább azt hitte, hogy abban van; több iz ben megtámadtatik 
s még többször megmérgeztetik; pénzét mindig magánál hordja "hogy 
ki ne leshessék vagy meg ne gyilkolhassák, mint ez Nápolyban szo· 
kás ;" a pápa porrá tört gyémánttal meg akarja mérgeztetni, de a fös
vény aranymüves gyémánt helyett édenyt (beryllt) tör össze, számta
lanszor pedig erős testalkata diadalmaskodik ellenségei rosz szándé
kán. A fenyitö perekböl, mellyeket a legiszonyatosabb bünök miatt 
akasztanak nyakába, csupán nagy lármája által szabadul meg, igy 
járt el pl. akkor is, midön egy alkalommal a legfertelmesebb bünröl 
vádoltatott, épen nem menté magát, de azt kiáltotta, hogy kezdjék a 
megégetést büntársán. 

Elbeszélése, valamint minden önéletrajz, ámbár az őszinteség 

máz át hordja magán, nagyon tulzott; kérkedni ezeretvén még olly 

1) L' RtlpiLai 1560-bun igy s•:.)lt 11. párizsi pal'lu.mentben : Peurt ll·h·e qn' il 
/l " piu .. dP vrno/>.j au ChaRlelel d.P Pm•i,• qu' en /o?JJ.e r ltal·iP. 
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bünökkel is, mellyeket el sem követett. Egyébiránt a czivakodás és 
vérengzés nagyon gyakori volt az akkori müvészek között. Michel
angelo egész életén át hordta azon ökölütés jegyét, mellyet Torrigi
ano ejtett rajta; Tizián gyakran pánczélban festett j Pietro Facini 
Annibale Caracci élete után leselkedett j Lazzaro Calvi Giacomo Ba
regone-t megmérgezte, s azt mondják, igy mult ki Domenichino is. 

Záradéltul megjegyezzük, hogy irodalmunk emez aranykorában 
egyetlen uj nemére s a valódi eredetiségnek egy zsengőjére sem ta
lálunk, mint pl. az előbbi századokban. A tanulmányozások kezdet
től fogva a régiségre fektettettek, de azért, hogy azt tulszárnyal
ják; a tudósok alaposan foglalkoztak Aristoteles- és Platóvltl , dc 
azért hogy tévedéseiket ostromolják s eszmáiket bövebben kifejtsék j 

a politikusok a régieket vették fol követendő példányképökül , de e 
tekintetben is tulmentek, midőn a társadalmi fejlődések- s bonyodal
makba mélyedtek, mit a régiek soha nem tettek j a költészetet a 
elasaikai hőskölteményekből származtatták, de olly költeményeket 
irtak, mellyek a példányképek egyikéhez sem illettek. És az utánzás 
és eredetiség ezen vegyülékéből természetesen egy tiszta és jó stylt 
alkottak mind az irodalomban mind a müvél'lzetben1 s igy classicu
sokká lettek, a mennyiben az ember lángelme nélkül azzá lehet. 

De a régiek tanulmányozása csakhamar azt eredményezte, hogy 
elegendőnek tarták öket utánozni, a helyett hogy valami ujabb után 
törekedtek volna. Rncellaj R os am u n d á ját a régi szomorujátékok 
mintájára készité, A p i czimü munkájában pedig Virgilt tartá szeme 
elött; Sannazaro, kinek szemei előtt Mergellina s a világ legszebb 
tengeröble terült el, Arcadiát énekli meg, vagy Olymp isteneit a názá
rethi szüzies hajlékba varázsolja át i a vigjáték terén Pl au tus csel
szövényei dolgoztatnak fel, átalakitva a modcrn szokások szerint. Igy 
volt ez a müvészetben is i Palladio egy szinházat egészen antik ma
dorban épite, a Vaticán a muzsák palotájává alakittatott át. Ekként 
a gondolatok egészen idegen formáltha lettek szoritva, s ezért hiány
zik bennök a roalegség, éJ·zelem, mélység, szabatosság s a valódi böl
cselet. Rendkivül szemesek lévén a társadalom hibáinak fólismeré
sében, ugyszintén nevetséges s becstelen tulajdonainak fölfedezésé
ben, a legüresebb véleményeket is elfogadják i nem különböztetik 
meg a tévelyt az igazságtól, vagy legfölebb is egészen közönyösek 
irántok. 

Jóllehet azon nézetben valának, hogy legalább is olly ékesen 
irnak mint Tullius, csakhamar belátták, hogy a latin nyelv képtelen 
az nj fogalmak kifejezésére, azért egy uj nyelvvel akartak a t·égiek 
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ellenében versenyre kelni, s e végböl minden erejökböl oda müköd
tek, hogy az olasz nyelvet hibádanná é.; tisztává tegyék, s eddig azo
katlan méltót~ággal ruházzák fel. De nagy akadályul szolgált ebben 
a tudóskodás s az iskolai formákhoz való ragaszkodás; a h el y ett ugyanis 
hogy a népnyelvnek magasabb szellemi tartalmat igye keztek volna 
kölcsönözni, közönséges gondolatokat dag ál y os stylba öltöztettek, 
miből azután üres és terjedelmes körmondatok, begöngy ölt körülirá
sok, pedans szólamok, e egyszersmind azon szerenceétlen szükséges· 
ség származott, hogy a nyelv tisztaságát megörzendök, a modern tár
sadalomra régi eszméket kelle alkalmazniok. A versek nem egye
bek mint férczmüvek Petrarcából; a költők egész lelkesedése odá
ig terjedt, hogy szép verseket alkossanak; mi a tárgyat magát illeti, 
az nem volt egyéb, mint halál-vágy és örökös jajveszékelés aszépek 
kegyetlensége felett : megfoghatatlan dolgok, ha ismerjük ama ledér 
kort, solvassuk a beszélyirókat, kik épen az ellenkezőröl tanuskodnak. 
A politikáról, theologiáról, vagy Dante ihletteljes tárgyairól szó sincsen 
többé, nem akarnak az isteni dolgok mélyébe hatni, s a gondolat ter
mészetfelettiségét képzelődésölt természetfelettiségével pótolják. N em 
a népnek, de a tudósoknak s udvaroknak akarván tetszeni, hiuságok
hoz s hízelgésekhez kelle folyamodniok s ezáltal egy fényüzési irodal
mat alkotniok, melly soha nem bir valódi nagyságra emelkedni. 
· E korban halhatatlan nevü férfiak éltek a külföldön is, -ae a mi
eink mégcsak tudomással sem látszanak rólok birni, és amaz élénk 
viták közepett senki sem tudott odáig emelkedni, hogy irodalmunkat 
a külföldivel egybevetette volna ; csak késöbb csodálta Tasso Camo
enst, alkalmasint csak azért, hogy ne legyen kénytelen Ariosto fen
söbbségét bevallani. 

Bámuljuk azért a tizenhatodik s~ázad irói roliveinek szép alakját, 
de sajnálkozzunk a felett, hogy olly nemzedéket kell tanulmányoz
nunk, melly az igaztól és jótól a azépet elkülöníté; sajnálkozzunk azon 
haladás felett, melly mindent csak a külcsinban helyezett, mig az Al
peseken tul az ész és értelem birodalrnának terjesztésében nyilatk o
zott az. 

TIZ.BKÖTÖDIK FEJEZET. 

Erk ö les ök, - vé le m ény ek. 

Nem feleitiink volna meg feladatunknak, ha az olvasó azokb ól, 
miket az irodalom és müvészetröl mondottunk, nem szerzett volna ma-



gáuak némi fogalmat azon kor erkölcseit·ől, mellyet vázol unk. Aki csak 
különbségct tesz (miként mi akarjuk) a müveltség és polgárosodás 
között, be fogja látni, hogy ez egyedül az emberi tehetségek együttes 
kifejtése által növekedhetik, s hogy ahol az egyik a másik hátrányá
ra emelkedik, ott vége azon összhangzatnak, ameilyben egyedül re
méllhető a haladás hasznossága és állandósága. Észre kellett tehát 
vennünk, mennyire tulszárnyalta a képzelet e korban az itéletet, és 
azon mag gyümölcsei fölszépiték, de egyszersmind megölték hazán
kat. A müvészetben, irodalomban, kormányzatban, erkölcsökben, 
mindenütt ott látjuk a visszatért s feleme l t homlokkal jár6-kelő po
gányságot érzéki csábokat nyujtva, oltárt emelve, s feláldozva a szép
nek amaz igazat, mellyMk ö tulajdonképen csak viszfényét és nyilvá
nulását vala képezendö. Innét van, hogy az irodalom mit sem tu
dott többé az eszményi emelkedettségröl, nem tüzött ki magának más 
magasabb czélt, mint a vágyak és akarat kielégítését, nem volt többé 
miként azelőtt a cuitusnak egy neme, de csupán játék ; az ecset és 
véső tökéletesLiték az alakot, de elhanyagolták a gondolatot ; a tu
domány csak a régi nagyságok csodálatára szoritkozott , s ezek 
iránti tekintetből barbár nevezettel illette a müveletlen de életerős 

időket, mellyekben az uj polgárosodás megérlelödött. Ekkor történt 
az, hogy X. Leo pápa egy bullájával pártfogolja a Jegerkölcste
lenebb költeményt; VII. Kelemen kiváltságot ad a római Antonio 
Baldonak Macchiavelli összes müvei kiadására, még az i l P r i n c i p· e 
czimüt sem véve ki; III. Gyula megcsókolja Aretinot, ki szinjátékai 
legocsmányabbikát d i Trento bíbornoknak ajánlja; egy másik bíbor
nok, ki a tiara után vágyik, a C a l a n d r á t írja . . . . mindannyian 
erkölcstelen, ocsmány, lélekölő dolgozatok; de mit tesz az? szépek 
valának, és ez elég volt ; a képzeletet szórakoztatták, az elmét elva
kiták. 

És minthogy a sziv s elme közötti összeköttetés sokkal erősebb, 
mint azt néruellyek hinni látszanak, Leo nagy százada egyetlen egy 
olly eredeti müvet sem hozott létre, melly uj nyomokat hagyott volna 
hátra az értelem mezején, s mellyet az irodalom s tudomány terén, 
vagy pedig az igazság kifürkészésébcn valódi haladásnak lehetett 
volna nevezni. 

A babonaság soha nem üti fel annyira fejét, mint akkor, midön 
az igazi vallásos érzelem kialszik. A hitágazatok feletti rendszeres ké
tely nem harapózott el még ekkor, da a hitet külön választák a mo
ráltól, s az utóbbi terén valódi pogány istentelenség ütötte fel sátorát. 
Nem a népről értem ezt, melly buzgóbb volt mint valaha, szükségét 
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érezvén a mennyben keresni kárpótlást a föld nyomoraiért; s innen 
magyarázható, hogy számos csodahírek jöttek forgalomba különösen 
a Szüz Mária megjelenéséről. Dc magoknál a nagyoknál minden go
noszság közcpett scm aludt ki a buzgóság, igy pl. Cicco Simonatta em
lék könyvében igy ir: "Ma Monzában a Santa Maria delle Grazie egy
házban voltam,ottan két misét hallgattam, és fogadást tettem, hogy pén
teken zsírost nem eszem. Szerdát·a nézve is azt a fogadást tettem, hogy 
husos eledelt nem eszem, és azóta nem kínoztatom a podagra által;" 
VIII. Károly a fornovó-i csata napján szintén fogadásokat tett; a 
florencziek, "midőn attól tartottak, hogy Bourbon connetable fegyve
reseivel Toscanán vonul át, minden pénteken az oltári szentség körül
hordásamellett körmenetet tartottak, melly ben az egész város a legna
gyobb buzgósággal részt vett." 1

) Vitellozzo a valentinois-i herezeg ál
tal elfogatván "kéri öt, miként könyörögne a pápánál, hogy öt hUneitől 
feloldozná ;" 2) söt a ki valameily gonoszság elkövetésére készült is, 
ereklyékkel és bünbocsánattal látta el magát. Hallgatással mellözöm a 
jókat, kik a legszigorubb töredelmességben, zarándokolásokban,sanyar
gatásokban és önkínzásokban töltötték napjaikat, vagy akik önkény
tes szegénységre vállalkoztak 1 s mintegy már előre a sirban éltek, 
négy szük fal közé zárván el magokat. 3) X. Leo pápaságának elsö 
napjaiban "tizenkét szerzetes a legszegényebb életre vállalkozva 
bejárta Olaszországot, egyházi beszédeket tartván, s megjövendölvén 
a történendö dolgokat. Ezek közöl Francesco da Montepulciano, fiatal 
szcrzetes, a florenczi Santa Croce egyházban lépett fel, erősen kikel
vén a bünök ellen és állitván, hogy az l8ten ostot·ozni akarja Olaszor
szágot, különösen pedig Florenezet és Rómát, s beszédei oly rémletesek 
valának, hogy a hallgatóság zajos sírásra fakadva i r g a lom é r t kiál
tozott. Az egész nép iszonyuan meg volt rémülvo, mert aki a nagy 
sokaság miatt személyesen j elen nem lehetett e beszédek en, mások
tól hallotta azokat elbeszéltetni, és pedig szintén olly nagy rémület
tel. Ezen beszédek nemcsak egynémelly szerzeteseket, de apáczákat, 
ájtatos nőket, leányokat s parasztokat arra inditottak, hogy a bekö-

') Marco Foseari velenezei követ jelentése 1527-rlll. 
') lllachlaveiU. 
3) Velenedben még gyakr11n emlittetnek az ugynevezett elzárkozott nök, 

kik az egyházak fedele feletti, vagy azok pitvara alatti czellákban elzárva, vagy 
mi több befal&zva böjtölésben és imádságban töltötték napjaikat, az isteni tisz
teletekben a templomba szolgá.ló ablakocskákon vevén részt, s csupán a szentsége
ket és alamizsnákat fogadván be azokon. llutinelU, Dell coslume veneziano. 38-
ik lllp. 
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vetkezendö ujitásokat s csapásokat hirdessék és jövendöljék. . . 
Ezen dolgok annyira megzavarták, anoyil·a elrémítették a tömeget, 
miként Lorenzo Medici leginkább azért, hogy a népet némileg fel
viditsa, fényes ünnepélyeket, vadászatokat, diadalmeneteket és harcz
játékokat rendezett, mellyeken jelen volt hat bíbornok is, kik ide Ró
mából álöltözékbeo jöttek át" •). Vagy ki nem emlékezik a csodás ha
tásTól, me Ilyet Girolamo Savona•·ola szerzetes támasztott? 

Ez minden, az erkölcstelenség által kifát·asztott embert arra in
ditott, miként gátot vessen a pogány szellemnek, melly annyira elha
rapózott, hogy az oltárokon már a hires szépségek arczképei valának 
láthatók s ·a szüzi tisztaság példányképét Máriát ábrázoló festmények
ben rendesen a festök kedvesei valának felismerhetők. A sienai sek
restyében a három gráczia meztelen szobrai valának felállitva, mez
telen a la.kok szerepeitek a magasztos külsejü fejedelmi sirboltokon 
söt a pápai kápolnákban is ; VI. Sándor a vaticánban a Pinturicchio 
által egy mágus király alakjában festeté le magát, földre borulva a 
Szüz Mária előtt, mellyben Giulia Farocse vonásaira lehetett ismerni; 
Bembo bíbornok igy irt Sadoletohoz: 11Ne olvassa ön sz. Pál leveleit, 
nehogy azon barbár e ty l megrontea ön ízlését; hagyjon fel ezen bal
gaságokkal, mellyek épen oem illök egy komo ly emberhez. 2)" 

De oem csak a szemérem, hanem még az igazság fogalmai is 
elcsavartattak annyira, hogy az emberok mintegy dicsöségnek 
tarták szokásaikban, tetteikben s könyveikben egész nyiltao erkölcs
telenségökkel kérkedni. A f'ópapok saját házaiknál tarták gyerme
keiket, nem is gondolva arra, hogy ebben valaki megbotránkozhat
néki a fejedelmi házak udvaronczokkal valának benépesitve, kikről 
azon példabeszéd forgott a közöoség nyelvén, hogy gyermek-éveikben 
mint bohóczok, serdült korukban mint ágyasok, ifjuságukban mint 
férjek, fiatalságukban mint barátok, öregségökben miot oökeritök, 
agg korukban pedig mint ördögök szerepe l nek. a) A régi Aspasia 

1) Plttl, latorie fio•·entine, 112. 
") Onlitte ltaa nugaa, non enint elecent gmvem vi1·um tales ineptiae. 

a) A franczia udvaronczok foglalkozásait egyik k<.>rtáreul1 Annibalo de Or· 
tigues igy festi le: 

Valeter tout le jour de erainte en espémnce; 
Sans cease caresser ceux que l' on voudra it morta ; 
Aprea se nwuquer d' eux, et d' un rire retors 
Demi-cillant les yeux, fai re la rétJérence ; 
Se baiaer a la joue en tendre contenance 
En promesses toujours prodiguer des trÚO!'S : 
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emlékére Rómában Impcria kéjhölgy nemcsak hogy megtüretett, 
de tisztelettel halmoztatott, a leghírnevesebb és leggazdagabb fér
fiakkal, a többek közt Sadoleto-, Campari- és Colocci-val szerelmi 
viszonyban állt, s háza a szerelmeskedés, udvariasság és tudományos 
társalgás tanyája volt; 1) 1511-ben huszonhét éves korában elbalván, 
a San Gregorio egyházban temettetett el, hol sirkövén e szavak valának 
olvashatók : Im p e r i a c o r t i s a n a r o m a n a, q u a e d i g n a 
t a n t o n om i n e, r a r a e i n t e r h om i n es fo r ma e sp e c i
m e n d e d i t. Épen olly hires volt Tullia Velenczében, k-inek Ber
nardo Tasso és szám os jeles férfiu udvarolt, s kit Speron Speroni szerel
mi párbeszédjeiben (Dialogo d' amore), egyik szeroplöként léptet föl. 
Miért ismételnök Vanozza és Lucrezia Borgia fertelmes életét, mely
lyet Bianco Cappello évkönyvei közvetlen követnek? Rendki·;ül rosz 
hatással volt a közönségre, hogy a fejedelmek bujasagukról hires nök
kel keltek egybe, de azok sem valameily fensőbb hatalom sem pedig 
a közvélemény szigora által nem fékezve, magoknak minden kicsapon· 
gásokat megengedhet6nek tartottak. 1534-ben Lucca városa nagy ér
dekeltséget tanusitott a kéjhölgyek iránt, és sajnálatát fejezi ki, hogy 
az irányokban követett rosz bánásmód miatt a város velök elegendö
en nincs ellátva, noha az ugy illenék, amiből aztán még nagyobb ba
jok származnak ; 2) azért nemcsak hogy pártfogása alá veszi öket, de 

Diasimuler, fiatter, encenaer les mylarda 
Que l' on voi t youverner l' Éta t en apparence ; 
Voiler sea cheveux blanca pour tromper Oupidon, 
Se muaquer ae friaer, com1ne un brillant Á•lon; 

Porter une houssine. et a' en frapper la botte ; 
Oontrejaire les grcmda, bégayer quelquefoiB; 
Dédaigner le décence et la traiter de aotte, 
Sont les ttaita coutumiera de la cour de nos roia. 

1) H!zában, mellyet Bufalo rendezett be számára, .a többek közt egy te
rem, egy nagyobb és egy kisebb szoba olly fényesen volt felékitve, hogy azokban 
csak bársony- és himszövetek valána!{ láthatók, a padollatot pedig a. legfinomabb 
sz3nyegek horiták. A kisebb szobábao, hová akkor vonult, ha magas személyi
ségek látogatását fogadá, a kárpitok, mellyek a falat bori ták, mind arany azöve
tekböl vall!.oak ktlszitve, gazdag redl!zettel és számos szép és becses mfivekkel 
ékitve. Voh továbbá ottan egy arany- s ultramarioba foglalt párkányzat, mellyen 
gyönyörü s különféle drága anyagokból készült edények állottak szAmos alabást
rom- porphyr- s kigy6k öbl!l ktlszült drágaságokkal. Körös-körül pompás faragvá
nyokkal ékitettt kosarak és szekrények valának láthatók, mindanoyian rendkivül 
uagybecsüek. A közepen a legszebb asztal, melly \'&!aha az ember kezeiböJ ki
került, állott, zöld bársonynyal beYoova. Ezen mindig lant vagy czitera, to
vábbá gazdag kötésü olasz és latin könyvek hevertek." Bandello, P. III. nov. 42. 

~) Quoci. c auaatur quoil in ipaá · no81J·a civitate ipaae mulie1·ea in ea sta1·e 
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szám os kiváltságokat engedélyez szán:t ukra, sőt a törzsökös polgárnői 
czímet is megadja nekik, melly után annyian vágytak. t) V elenezében 
a kéjhölgyek száma tizenegyezer hatszázötvenre rugott, 2) s mind
azáltal a bujavágyak kielégítésére eszközül a szolgák nökerit8i buz· 
galroa s a gondolák is igénybe vétettek j továbbá nőrablásokra, söt 
természetellenes bünökre vetemedtek. A klastromok a legroszabb 
hirben állottak, annyira, hogy Andrea Contarini doge diesezónoka 
polgári érdemül tudta be neki , hogy a szerzetesnök kisértéseinek 
ellenállott a). 

Méreg· és gyilokhoz nemcsak a valentinois-i herezeg és r.tyja, 
de különben jó hirben &.lló egyéniségek is folyamodtak. A szelid- és 
emberségesnek tartott Alessandro Farnese is igénybe vette ezeket, 
s midön az oraniai herezeg élete ellen elkövet ett merényletröl érte
sült, örvendező körlevelet bocsátott ezét. A gyilkosságok ekkor a 
hadmüvészet egy részét képezék; a mé•·gezése k rendkivül gyakoriak 
voltak mindegyik osztálynál, ezt tanusitják az életrajzok és beszé
lyek j Frá Paolo Sarpi a velenezei köztársaság kormányának szin
tén ezen módot ajánlá a veszélyes emberek láb alóli el tételére, ke
vésbbé gyülöletes és hasznosabb lévén a méreg, mint a hóhér. 

Baglione, Flórencz elárulója, köztudatulag bünös viszonyban élt 
saját nővérével. Egy ferrarai urnö Ippolito d' Este bíbornok, Ariosto 
pártfogójának kedvese, annak testvére Giulioval szerelmi viszony· 
ba ereszkedvén, e ballépését Giulio szép szemeinek rótta fel vétkül, 
minek következtében Ippolito kivájatta azokat. Ekkor Giulio testvé
rével Ferdinándoval Alfonso megbuktatására szövetkezett, de felfe
deztetvén elfogattak, s halálra ítéltettek, a vérpadon azonban meg
kegyelmeztet vén, örökös fogságra kárhoztattak. Sanuto kéziratban 
lt~vö naplójában 1497-ről ezt olvassuk: "Nehány nappal előbb don 
Alfonso (később Lu erezia Borgia férje) Ferrarában egy igen botrányos 
dolgott vitt véghez, amennyiben nehány fiatal emberek társaságában 

non pottttunt libere, p1·out decena et contJenientt eat in citJitate libera prout est 11011tra ; 
ez quo procedit quod tJitium ttodomiticum in ea 1·adicatur, et nin~itt incrementi 8UII· 

cipit, ac etiam ez defectu iptarum mulierum multae rixae fiunt et scandala commit· 
tuntur. 

•) "Hogy a kéjhölgyek, kik bármi m6dou Luccában laknak és tartór;kod
nak, legyenek azok idegenek vagy épen külfóldiek, Lucca törzsökös polgárnőinek te· 
kinteseenek " 

~) PUla si, Memorie storiclte, III -ik köt. 263. lap. 
3) GalUcloUI, Mem.orie venete, 1-sö köt. 264, 262, 3li6, a Ill·ik köt. 269, 

272 •.• 
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fényes nappal meztelenü l ment Ferrar án keresztül." Az aljas bántai
mat, mellyet Pier Luigi Farnese a fano-i püspökön elkövetett, tiltja 
a szemérem elmondanunk. 

A véres jelen eteket, mellyek a toscánai Cosmo udvarát annyira 
megbélyegzék, kétségkivül nagyitották a számüzöttek, de Macbia
veili iratainál nem kevésbbé rémletes Burchard naplója, hol napról 
napra iszonyatos bünök vannak feljegyezve, és pedig olly hideg kö
zönynyel , hogy szoltásos dolognak kellene azokat tartanunk, ha 
azon okiratnak teljes hitelt adhatnánk. "Rómában (mondja ö 1489 tá
ján) semm i jó sem történik, a városban számtalan lopások és szent
ségtörések követtetnek el j a Tiberen tuli Santa Maria egyház sek
reatyájéből kelyhek, patenák, füstölők lopattak el, s ezeken kivül 
egy ezüst kereszt, melly Üdvözítönk keresztjéből egy darabkát tar
talmazott, ez azonban egy szölőben megtaláltatott; s ugyancsak illy 
dolog adta magát elő más templomokban is. Ehhez járulnak a gyakori 
gyilkosságok: Lodovico Mattei és fiai adott szavuk s biztositásuk elle
nére megölték Andrea Mattucci-t, midön ez magát egy borbély mü
helyben borotváltatná, mindazáltal nem üzettek el a városból, s azt 
mondják, miként a pápa pénzért megengedte nekik, hogy ott maradja
nak. Azt is igaznak mondják, jóllehet én nem láttam a hullát, hogy a 
szent atya bűnbocsánatot adott légyen Stefano és Paolo Margananak 
az általok és tiz bérgyilkasuk által végbevitt gonoszságokért és gyil
kosságokért, wenhelynek nyilvánitván házokat. Ugyan ezt tevé Ma
rino di Stefano-val is az általa és társai által elkövetett gyilkosságo
kért, hasonlóképen járt el Francesco Bufalo fiai irányában, kik te
herben levő mostoha anyjokat agyonütötték, sőt nyolcz halálra ítélt 
fegyenczet bocsátott rendelkezésök alá, hogy igy szabadon járhassa
nak-kelhessenek. Ezt beszélik másokról is, azért a város telve van 
gonosztevőkkel, kik egyet vagy mást megölvén a bibornokok házai
ba menektllnek j a Capitoliumban ugyszólván soha senkit sem vé
geznek ki, csupán az alkanczellária udvarából akasztatnak fel néhá
nyan a Tor di Nona közelében, s más nap reggel ott láttatnak, a nél
kül, hogy nevök vagy vétkök köztudomásra hozatnék. Azt is mond
ják még, hogy bizonyos Lorenzo Stati, a Ritonda vendéglőse, külön
bözö idő ben megölte két leányát és egy szolgát, ki amazokkal vétkes 
viszonyban mondatott lenni: amiért is egyik testvérével az Angyal
várba záratott, azonban midön a hóhér le vala őket fejezendő, szaba
don bocsáttattak, ezt én magam láttam és egyszersmind hallottam, 
hogynyolczszáz aranyért vették meg szabadságukat. Egy alkalommal 
kérdeztetvén a főkamarás, miért van a.z, hogy a vétkeseket nem ité-
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lik el, de pénzért szabadon eresztik, jelenlétemben ezt felelte: nisten 
nem akarja a bünösnek halálát, hanem hogy fi z es s e n és éljen, u s 
hozzá tevé, hogy n ugyanazt teszik Bolognában is. u 1514-ben Piacenza 
városa panaszt emel t a pápánál Campeggi kormányzó ellen, ki min
den gonoszságot megengedett, annyira, hogy saját szemei előtt előkelő 
polgá.t·ok büntetlenül meggyilkoltattak , tisztes öreg nllk tulajdon 
házaikban rpegfojtattak , hölgyek elraboltattak, boltok, miihelyek 
és nyári lakok fényes nappal kiraboltatta),, a pártoskodások felcleve
nedtek, szóval minden tele volt fegyvenel s tegyveresekkeL ') 

Mindazáltal ennyi romlottság és ember telenség közepette is fen
maradt a lovagiasság emléke: I. Ferencz ugy harczolt ruint egy régi 
levente ; Bayard és Gaston de Foix hazánkba jöttek meghalni. Ez 
utóbbi meghallván, hogy Marcantonio Uolonna, az általa ostroiJl alá 
vett Veronában betegen feküdnék, saját orvosát k!ildé hozzá, s ruidlln 
meggyógyult, kérte 6t, lovagoina ki egy perczre, hogy láthassa. So
limán tetteire figyelve, azt k~llene mondanunk, hogy az európai finom
ság bizonyos részben· tnég a törökökhöz is átszivárgott. 

Olaszország szebb napjaiban sokat költött ama székesegyházak 
fölépítésére, minök nálunk minden városban találtatnak, mig külföl
dön egy jut egy országra, ugyszintén azon csatornákJ·a, mellyek me
zejét termékenyitik, s kereskedelmét hordozzák. Most nem létezett 
többé nép, me \ly dicsöségével és saját kényelmével gondolna, de 
csupán fejedelmek és fiinrak, kik pompa és fény által akarák elva
ldtaní s elbódítani alattvalóikat, s elhitetni s zomszédaikkal, hogy né
peik boldogok, mert fejedelmeik ünnepélyekben és fényben usznak. 
Azt, ki e kor történeimét nem csupa kiváncsiságból de komolyabb 
ezéiból olvassa, sAjátságos érzés fogja megszállani, annyi pompát és 
örömünnepet látva a temérdek nyomor és szerencsétlenség közepett. 
Az anyagi élvezetek utáni vágy, melly annyira veszélyes a szabad
ságra s olly hasznos azokra nézve, kik azt elrabolni ohajtják!, na
gyobb mérvben elharapózott most mint valaha j a fénykorát élő 

müvészet s Amerika nem remélit kincsei szövetkezni látszottak a 
képzeletet felfokozandók s e kornak olly fényes külsöt kölcsönzendök, 
minövel még eddig még egy sem birt. . 

Az uj világ szórta termékeit, mellyeket az uj birtoklás egész 
m~hóságá.val össze birt szerezni, a föléledt tudományosság tárgyakat 
szolgáltatott az álarczos menetekhez s a szini elöadásokhoz j a közép
kor ismét fölélesztette harczjátékai t, s igy a hit-titkokat ábrázoló szin-

1) Archivio Storico, függ. VI. 18. 
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darabok a régi istenek megjelenéseivel, s az arkádiai egyszerüséggel 
összekeverve kerültek fólszinre; Condé herczeg, mint Orpheus öl
tözve egy sereg vadállatot vonszolt maga után j az erdei nymfákat 
komoly tekintélyes személyek ábrázolák j az embertelen VII[. Hen
rik és ravasz Erzsébet az els6 májusi ünnepélyen pásztoroknak öltöz
ve jelentek meg, és a főurak s tengernagyok szintén pásztori öltözék
ben mirtussal és szeszezel kedveskedtek egymásnak. Rómában kövé1· 
csütörtökön mindegyik bíbornok álarczosokat küldött szét a városba 
majd lóháton, majd diadalszekereken, megrakva zenészekkel, ének
lö gyermekekkel, fajtalan élezeket szóró bohóczokltal, szemfényvesz· 
tökkel s más effélékkel, kik épen nem vászonban vagy posztóban, dc 
selyemben s arany- és ezüsttel hímzett szövetekben valának öltöztetve, 
pazar kézzel szórván az aranyokat 1). Menyegzök, keresztelölt, feje 
dclmek vagy pápák bevonulásai mindig örömünnepélyek rendezésére 
azoigáltak alkalmul, mellyeken a fény a finom ízléssel vetélkedett. 
A legpompásabbak Rómában és Fló1·enczben valának láthatók, de 
azért Ferrara és Nápoly sem akart há. tul maradni.~· V elenezében még 
mindig hiresek valának a farsangok, a tenger~eljegyzése s más haza· 
fiui ünnepélyek, mellyek a népet azon hiedelemben ringaták, hogy 
most is olly kormánynyal bir, melly öt egykor iinnepélyekre e lako
mákra hivogatá. Sansovino-nál le vagynak irva az örömllnnepek, 
mellyek 1557-ben Zilia Dandolo, Lorenzo Priuli doge nejének s negy
ven évvel késöbb Morosini, Marin Orimani doge menyasszonyának 
tiszteletére rendeztettek. 

Florencz, miként egykor Athene, müvészete remekeit vette 
igénybe ünnepélyei emelésére. ~~arsangban "huszonnégy vagy har
mincz pár ló vezettetett ki, gazdagon felszerszámozva, uraik az elöre 
megállapitott terv ezerint öltözve, hat vagy nyolcz lovász ro inde
gyik számára, mindannyian egyenlő egyen ruhában, fáklyákkal kezök
ben, melyek száma néha a négyszázat is meghaladta, a diadalszeke· 
rek telve ékitményekkel, zsákmányokkal s legkülönczcbb dolgok
kal" 2). A különféle müvészeti iskolák nyilvános látványoseiigokat 
rendeztek, diadalszekereket s tá.rsaságokat küldöztek azét a vá.ros· 
ban, vetélkedtek egymással, mindegyik ujabb találmányok s fénye· 
sebb diezitmények által akarván kitünni, mellyek vagy történelmi 
tényeket, vagy allegorikus képeket ábrázolának. Egy ízben Paulus 
Aemilius, máekorCamillus diadaimenetei szerepeltek,mindig Francesco 

1) Jnfessara, 1490-rlll. 
2) Vasarl, Pier di Co•imo. 
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Granacci által igazgatva; Baccio Baldi ni a~ istenek származási fé.ját 
irta le, melly azután huszonnégy szekér által ábrázoltatott; Vasari sze
rint számos festő foglalkozott az illynemű munkákkal. A többek közt 
Cosimo Ridolfi a halál szekerét ábrázolá, mellyet fekete ökrök von
szolnak, koponyák és fehér keresztekkel befestve, rajta a csontváz 
kaszájával, köröskörül felnyitott sirok, mellyekböl a n\enet végével 
csontvázak bukkannak ki, ezt énekelvén: 

Mi ollyanok voltunk mint ti, 
Ti ollyanok lesztek mint mi, 
A halálé vagyunk most már, 
Rátok is hasonló sors vár. 

Azon, hogy emez erkölcsi tanuság tréfába öltöztetett s szórakozásul 
használtatott, nem kevésbbé csodálkozunk, mint azon fajtalanságokon, 
mellyekkel e kor tetteiben gyakran , dalaiban mindig kérkedett, 
mellyekkel a régi Bacchus-ünnepélyek eme hasonmásai kísértettek. 

A florenczi gyönyörködtető társulatok közöl csupán a fóurakét 
és nemesekét említjük meg, mellyek az általok felvett jelképekről 
t. i. a gy é mán tró l és szölőkaróról ,neveztettek el. 1) Galeazzo Maria 
Sforza ünnepélyes bevonulását már érintettük2). Nem kevésbbé neve
zetesek az elők.észületek, mellyek Francesco Medicinek ausztriai Jo
hanna királynövel való menyegzlíjére tétettek 1 mit Vasari felette 
hosszasan ir le a). 

Szlnházak. 

A középkori hittitkok ábrázolatai (mysteriumok) még nem fe
ledtettek el. Az Urunk kínszenvedéséről nevezett társulat 1499-ben 
Lyonban XII. Lajos előtt Magdolna életét, az ágostoni szerzetesek 
pedig tolentinói Miklósét adták elő. A Saul czimü dráma 1571-ben 
négy napig tartott, hatszáz személy szerepelt benne, kik közöl száz
egy bel!zélt is. 

Rómában szintén tartattak szinielöadások, mellyek sokhal inkább 
hasonlitottak a középkori darabokhoz 1 mint a modern drámá.k
hoz, igy pl. Constaatin történelme 1484· ben a pápai palotában adatott 
elő. Késöbb egyik másik udvarnál, de leginkább a ferrarainál régi 
szerzemények szavaltattak; Pomponius Laetus IV. Sixtus előtt Plautus 

1) Vasarl, Jacopo da Ponlorrno. 
2) Lh.sd o. XIII. könyv. 359. lap. 
3

) Lllsd Domenico Melinl, Descrizione dell' entrata a. reina Giovanna d' 
Auatria in Firenze. Florencz 1566; - Glcognara, Storia della acoltwra,· If. 249. 
s végre e könyv végén o. ,FelvilflgnRitó jegyzetek' -et G) -o.! att. 

29* 
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és Tereritiils vigjátékait adatá. ellí, 1486-ban pedig Ferrarában a Me
n e c ri:l i ciimü Corditott darabot. Németországban Reichlin és Celte 
Kónrád latin vigjátékokat dolgoztak át. V elenezében 1514-ik év 
február 11-én Plautus As i n ar i a czimü darabját adták elö; 1) Meg
eróliténdö itt ~nton da Molino is, ki a görög és •·omlott tót nyelvet 
tré(ás ri:lodorban beszélte 2). 

E városban a XV. század elején számos bohózati társulatok ke
letkeztek, mind egyik mái!!-más különcz név alatt, s mi n d annyian el
nököt, számvevöt, titkárt, jegyz8t, káplánt s h irniiköt választván ke
belökböl. Alapszabályaik a tizek tanácsa által h elybenhagyatván, 
azokra iinnepélyesen megesküdtek 8 a többek közt kötelezték ma
gokat, hogy egymás iránt testvéri szeretette\ viseltetnek, nem vi
sz41kodnak, a ha.tározato'kat ki nem beszé'lik, mindegyik társuk me
nyegzHjét ürinepélylyel ülik meg, s a nősülöknek ajándékokat adnak, 
a halotti tnehétet kisérik és gyászt hordanak. Ünnepélyeik igazga
tásMs jeles m:üvészeket fogadtak, illy minöségben müködött Tizián 
a S· e lrl p i t e r n i nevezetű tllrsulatnál, egy m&sik Palladiot bizta meg, 
bO'gy szd.Uíá.ra a dell'a Cáritá kolostor korinthi oszlopzatos elöcsarno
kkban egy szinházat kéS'Zitene, Federico Zuccarit pedig az A n t i
g o n e, Dahnonte vicenzai gróf szomoru-játékának eiB11dásához szük
ségelt tiiehkét szinfal elkészítésérekérte fel. ( 15ö!í ). Az emlitett szin
ház fából volt és nemsoká1·a leégett. Késöbb az olympiai akadernia 
sz6litá fel Palladiot, hogy Vicenzában egy állandó szinházat építene, 
meUyet ő a régiek mintájára egyenetlen félkup alakban létesite, de 
aktistikai 8 rnég inkább láttani tekintetben nem üté meg a mértéket. 
A 8zinpad a háttérben hét utczát áb1·ázolt, megrakva palotákkal, 
templomokkal és domboru ívezetekkel ; de mellözve azt~ hogy mo
dern etilben készültek, azon oknál fogva, hogy a valóval kellő arány
ban nem állhattak, kellemetlen benyomást tettek az emberre. Csak 
hamar azt is betáttAk, hogy az állandó díszítmények nem felelnek 
meg & czélnak, a mennyiben csupán egy előadásra használtatbattak. 
A Sabionetta szinházat szigoruan antik mintára, s félkör alakban Vin
cenzo Scamozzi épité, s azon előnynyel birt a másik felett, hogy a 
sziripli.dot valamennyi né:aö láthatá. Ranuccio I. Farnese a pármai 
PiloM-bao Giamhattista Aleotti tervrajza után olly tágas szinházat 
építtetett, hogy tizennégyezer nézőt fogadhatott be, s a tengeri csa-

1) llssagUa, Riografia unive1·aale czimü munklLjlLban Plautua-r61 szoló 
czikkben. 

2) Sansovlno X-ik. könyv. 460-ik lap. 
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lá.k áb1·ázolására vizet lehetett beléj!l e1·eszteni. Kéböltb nagyon el
szaporodtak a szinházak, s a lépcsőzetek et páholyokkal pótolák; s Bi
biena idejében már a mai alakkal birtak. 

Egy, az urbinói udvarnál tartott előadás alkalm,ával, mellynek 
leirá.sát Baldassara Castigliuni-tól birjuk, a szinpad egy, !L végső házak 
között fekvő utczát ábrázolt, a váro s falai a szinpad elörészére valá
nak lefestve, a sánczokat pedig a földszint képezé. ~ n.ézők lépcső
zetei felett körös körül domboru párkányzat vonult el, hol azur-kék 
mezön fej ér betükkel Castiglioninak Guidubaido herezegre vonatko
zó eme versei valának fölirva: 

Bella Foris, ludosque domi exercebat et ipse 
Caesar; magni etenim utraque cura animi. 

Virág-s növénykoszoruk csüngtek le a terem mennyezetér~l, ezekkö
rül a két sorban levő c.Jilárok, mellyek mindegyike olly nagy ''olt, 
hogy száz gyertya is rá fért, ezen betüket ábrázolák : D e l i c i a e 
p o p u l i. A szinfalakon egy szép város volt látható, részben dom
bormű, egy nyolczszegletü s gyönyiirü történelmi festményekkel ékitett 
templommal, mellynek ablakai ugy ttintek fel, mintha alabástromból 
lettek volna készítve, a fögerendák és párkányzatok arany és azur
kék szint játszottak, az egész megrakva álgyémántokkal, szobrokkal, 
oszlopokkal és féldombor müvekkel, mellyeket Urbino valamennyi 
müvésze sem készithetett volna el négy hónap alatt. A csupa.gyerme
kek által játszott vigjátékokat és Bibiana C a l a n d r á j á t rejtek
helyekről jövő zene emelé. Legnagyobb bámulatot gerjesztettek a 
közbMső játékok, mellyek elsejében a régi modorban fölfegyverzett 
Jason tánczolva jő ki, megfogván két tűzokádó bikát, azokat a járom
ba kényszeríti; azután az elvetett sárkányfogakból fegyveres emberek 
támadnak, a mór tánczot lejtenek, mignem végre egymástmind meg
ölik. A másodikban Venus egy, két galamb által vont szek.eren je
len meg, mellyek mindegyikén kis szerelem-isten lovagol ; a 
többi ezerelemistenek saját jelvényeikkel ékitve körtánczot járnak, 
mignem fáklyáikkal egy ajtót felgyujtanak, honnét uj szerelmea 
párok jőnek ki és szintén tánczra .kerekednek. A harmadikbanNap
tuo s nyolcz tengeri szörny szerepeinek; a negyedikben Juno a J;>'á
vákkal és szelekkel. Végül egy szarelemisten a közbeeső ját~kok 
czélját fejtegeti Castiglioni versei által, mellyek azokat saját s erköl
csi jelentményekkel ruházzák feJl), 

1) Ba.lda.ssa.re Ua.stiglioni levelei. 
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Az olasz fényüzés megtetszett a francziáknak is, kik azt részint 
saját tapasztaletukból sajátiták el, némellyek közülök sokáig időz
vén nálunk, részint a franczia udvarhoz nöül vitt honleányainktól, leg
inkább pedig Medici Katalintól t11nulták el. Legfényesebb ünnepélyek 
tartattak II. Henrik alatt. Midőn ez Lyonba bevonult, tiszteletére a 
régi rómaiak szokásait utánozva gladiatorok léptek a küzdtérre, a Ho
ratiusok és Curiatiusok élethalálharczot vivtak egymás ellen, s ezenki
vül valódi fegyverekkel csata tartatott , melly utóbbi annyira megtet
szett a királynak, hogy azt ismételtetni kérte. Egy erdőcskében, melly 
tele volt megszeliditett szarvasokkal és nyulakkal, a város előkelő 

hölgyei Dianát és kiséretét ábrázolva, egy szelid oroszlánt vittek 
a királynak, ez által jelképezve városukat, melly annak nevét viselte. 
A Rhone folyamon tengeri csata tartatott, me Ilyet gyönyörü tüzi játék 
végzett be; ezután Ferrara bíbornok egy pompflsan diszitett terem
ben Sof o n is b á-t szavaitatá el, legalább tízezer scudót költvén er
re. Midön St. Jean de Moriene városába érkezett, ama jó emberek 
egy egészen másnem ü látványossággal lepték meg, ugyanis száz 
medvének öltözött s ehhez egészen a csalódásig hű álarczos botjok
kal vállukon képezte kiséretét palotájáig, hol elkezdettek hajlongani, 
medvetánczot járni, négykézláb má~zkálni s ordítani, ami ezerfelett 
tetszelt a királynak, a megrémült lovak pedig kantárt kötöféket ösz
sze-vissza szaggattak 2). 

Az Alpeseken tul ált~lában alacsonyabb fokon állott a vagyo· 
nosság és kényelem mint nálunk, csekélyebb volt a müveltség és fi
nomság, mellyek amazok jelemvoná~ait képezik. A törvény a legki
sebb vétségeket is szigoruan bünteté, s mégis az ország telve volt 
társaságokba egyesült tolvajokkal, nem is emlitve a bérgyilkosokat, 
kik örömest felajánlották szolgálafukat, valahányszor egyik-másik 
magánboszuja kielégítésére vagy egy vetéltárs láb alóli eitételére azt 
igénybe akarta venni. Az akasztófa rendszeresen állandósíttatott, a 
kivégeztetések gyakoriak, de épen olly hatásnélküliek valának, mint a 
minö nagy vadsággal hajtattak végre; a vizbefojtás,forróvizbe vetés, ke
rék betörés, megégetés, befalazás, megbélyegzés napirenden voltak. 
Anne de Montmorency a katonái ellen emelt vádakat azalatt hallgat
ta. ki, hogy a rózsafüzér imádságát végezte, és az angyali üdvözlet 
közben szokta volt mondani : - "Akaszszátok fel, fejezzétek le;" 
Strozzi ezredes nyolczs;áz kurvát, kik még a hadseregnél találtattak, 

') L:isd Brantnme-t és Vieillevillo p,mlékimtait. 
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a vizbe fojtatott. De ezen szigonal arányban állott egyszersmind a 
mód azok alól kibuvni, némellyek ugyanis nyilt erővel ellenszegültek 
s igy mentették meg magukat, mások ismét a nagyszámban létező 

menhelyekre, vagy a főurak és főpapok pártfogása alá menekültek. 
Ottan a kisebb nemesek és városi polgárok kevés pénzzel ren

delkezhetvén , fényt nem igen üzhettek ; Angolországban a lakosok 
jobbára földmivelök és kereskedők lévén, ezek több gondot fordi
tottak arra hogy jól étkezzenek, mint arra hogy fényesen öltözködje
nek vagy csinos házakban lakjanak. Sebastián Giustiniano l) VIII. 
Henrikrlíl igy ir: "erényes, jó zenész, erős lovagló, jeles vívó. . . 
Rendkivül szeret vadászni, és soha sem megy e mulatságra anélkül, 
hogy ottan nyolcz vagy tiz lovat tökéletesen ki nem fárasztana ; ezeket 
előre elküldi a helyre hová menni szándékozik, s mihelyt egyet ki
fárasztott, a másikra ül, ugy hogy mielött haza érne, rendesen mind a 
tiz 16 ki vagyon állva. Igen szeret továbbá labdázni, melly játékban igen 
szépen veszi ki magát fejér testével és :finom ingével, annyira szép ez, 
hogy ki sem lehet mondani,játszik pedig a francziaországi kezes ekkel, 
s azt mondják, hogy_naponként néha hat-nyolczezer aranyban játszott." 
A német városokban a kényelem meglehetösen el volt terjedve, de 
életmódjuk igen durva volt. 1524-ben Heidelbergben czéllövé
szetre számos fejedelem gyülvén össze, s megilletődve az országuk
ban elharapózott kicsapongások felett megigérték egymásnak, hogy 
tartózkodni fognak az istenkáromlásoktól és mértéktelen ivástól, egy
szersmind eltiltják azoktól hivatalnokaikat, azoigáikat, rokonaikat 
és alattvalóikat, s megfenyítik azokat, kik ezen rendeleteiket áthágják, 
melly tilalom alól azonban feloldatnak az illetők, valahányszor Német
Alföldön, Szászországban, Brandenburg- Meklenburg- és Pomeráni
ában utaznak, "ezen tartományokban felette szokásos dolog lévén a ré
szegeskedés." 2) Midön V. Károly Algírból visszatérve, Augsburgban 
a Fuggerekhez szállott, ezek fahéjből (ekkor még nagy ritkaság) tü
zet rakván a kandallóban, azt a császárnak kezeiknél levő kötelezvé
nyeivel gyujtották meg. 

Olaszországban a lakosság jól étkezett, s kényelmes lakhe
lyekkel birt; a ruházat, melly az állapotok különf~lesége ezerint vál
tozott, nem volt rongyos még a legalsóbb néposztálynál sem, a felsöbb 
ranguak pedig prémekkel, fodrokkal, aranynyal s gyöngyökkel terhel-

1) Kélllirat a Sagredo irattárban Velcnczében. 
") La nl g, R. A. v ll. köt. J 93. lap. 60 sz. 
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tek tul ruháikat, s az ilatszereket egészen a pazal'lasig hasznalták; 1) 

a házakban a butorok ha nem is voltak olly kényelmesek mint ma; 
mindazáltal pompásak s részint mesteri "faragvá.nyokkal, részint pe· 
dig a jelesebb müvészek festvényeivel valának t'elékitve. Girolamo 
Negro 2) irja, hogy pártfogója, a bibornok, á.IIR.sához képest nagy sze
génységben él, "mintegy husz lovat tat·t, erszénye többet nem birván 
meg, és negyven cselédet; középszerüen él , a ezerzetesek m6djára 
mioden pompa nélkül. A pápa éleimére havonkint kétszáz scudót 
utal'Vány·ozott neki, melly összeg a biborooki jövedelemmel együtt 
elegendő a rendes költségek fedezésére, és ez igy fog menni1 mig az 
b ten többet ad." Mellyik ragyogó és gazdag bíbornok éri ma utól 
ennek s~egénységét ? 

Eközheu uj kényelmi czikkek jöttek divatba; illyenek valá
nak az Uj-világból érkezett kávé, csukoládá s más füszerek; a czu
kor és zsebórák használata szintén elterjedt valamint a dohányzás is 
daczára az ezt tilalmazó rendeleteknek ; a gyémánt, miután csiszo
lási módját Berquem L ajosnnk kitalálni sikerült, a fejedelmek fején 
ragyogott. Az utak szintén jobb állapotba hozattak, s utmutató táblák
kal kezdték ellátni azokat; de az emberek még rendesen lóháton vagy 
gyaloghintóban utaztak, ritkaság lévPn még akkor a kocsi 1 s eme
lett kényelmetlen. 

KorHik. 
Az első hintás kocsit, mellyről említés tétetik, Isabella spanyol

királynő használta, midön 1405-ben Páriaba ment. 1457.ben a fran
czia királynő felette elcsodálkozott, midön V. László magyar király
tól egy hintázó s rendkivül gazdag készületü kocsit kapott, de e ké
nyelmi czikk most még nem utánoztatott, miután az a főurak által 
kigunyoltatott. 1588. ban J u les de Brunswick hűbéreseinek megtil-

1) Bandell o Noo. 47, II. r. egy anilauoi férfiut ernlit föl , ki "igen gazda· 
gon öltözködött s ruháit gyakran válloztatá, mindennap találván fel valami 
uj fodrokat1 csipUkat s más efféléket. Bároony fövegein, majd egy, majd másféle 
érem volt l!l.tható 1 a láuezokról, gyiiriilnöl és karpereczekről nem is ez6-
Iok. Hltas lovai, mellyeken a városban lovagolt, majd öszvérek, majd spanyol, 
törtik vagy chinai lovak valának, s czifrábbak miut a pillang6k. Az állat, mely
lyet ama napon kelle Iovagolnia, gazdag s vert aranynyal szegélyzett nyereg 
ezerszámait nem is emlitve, tetötöl talpig be volt illatszerez ve annyira, hogy n 
kölöníéle drága illatokat az egész tájon ér<Jzni lehetett. . . H88onlo volt azon 
portugáli egy6nbez, ki volt legyen gyalog vagy lóháton, egyik azoigája által min
den tizl6p6snyire megtisllltittatta czipöit, s magán egy legkisebb pelybecskét vagy 
szörszálat sem szenvedhetett." 

') Lettere di Pt·. a Pr. III. 14~. 
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tá kocsiban járni, kevésbbe férfias leven a~ mint a lovaglá.s. I. Ferencz 
idojében csupán két kocsi volt Párizsban, egyik a királynő, másik a 
király barátnéj a tulajduna j késöbb Ren é de La val rendkivüli kövér
sége miatt engedélyt nyert, hogy kocsit használhasson, _s kivüle még 
néhány udvarhölgy is részesült e kedvezésben. Midön IX. Károly a 
fényüzés átalakítására vonatkozólag nyilt rendeleteket bocsátott ki, 
a parlament ösztöuzésére, a városban szigoruan megtiltotta a kocsik 
használatát j s még III. Henrik alatt is nem másként de lóháton 
mentek a föurak a királyi udvarba, a nőket sem véve ki. IV. Hen
rik önmaga és neje számára csak egy kocsit tartott, innét van, hogy 
Sully•nek azt irta, miként azon napon nem látogathatja meg öt, neje 
vévén igénybe a kocsit. Azon kocsi, mellyen meggyilkoltatott, Mm 
egyéb volt, mint a két tcngelyre alkalmazott négy fa-rud által tartott 
mennyezet, mellyröl börfüggönyök csüngtek alá. Késöbb szaporodni 
kezdtek j Maria de' Medici regenssége alatt ugyanis a herczegeknek 
és magas tisztviselöknek joguk volt kocsival hajtatui be a Luovre ud· 
varára, s 1658-ban Párizsban már háromszázra rugott azok száma. 
Londonban a kocsit először 1564-ben a királynő kocsisa, a hollandi 
származásu Boonen Vilmos hozta divatba, néhány urhölgy kiváltsá
got nyert annak használatára, s a vidéken rendkivüli feltünést okoz
tak vele. Harmincz év mulva azonban már annyira elszaporodott 
azok száma, hogy egy felsöbb rendelet annak használását szükebb ha
tárok közé szoritotta, de ez csak kevés ideig tartott. 

Még azután is, hogy a kocsi teknője lánczokon, hevedereken 
és végre mindinkább tökéletesbedö rugókon feküdt, felső része fedet
len hagyatott, legfölebb felülről mennyezettel s oldalról függönyök
kel láttatván el. Lassanként a mostan is szoká.sban levő felhuzható és 
leereszthetö kocsi-fedél jött divatba, mignem végre az egészen elzárt 
kocsik hozattak be j eleinte ugyan az ajtók nyitottak valának, de ké
e<lbb ezek is födéllel láttattak el, és pedig előbb csak függönyöket, 
utóbb üvegtáblákat használtak e czélra, melly tökéletesedés ugy 
hiszszük Olaszországból szivárgott át J.i~rancziaországba, hol elöször 
Bassompierre használta azt XIH. Lajos korában. De kényelem tekin
tetében sokkal hátrább állottak a mostaniaknál ; szilárd szerkezetü
ek, de rendkivül drágák valának, különösen a rajtok levő aranyozások, 
festmények és metszések miatt, s emellett azokon az ember, kivált rosz 
utakon,nagyon ki volt téve annak,hogy a rázás miatt oldalnyilalást kap. 

Fényüzési törvények. 
A tulságos fényüzésnek törvények által akartak gátot vetni, 

mellyck azonban mindig kijátszattak. A velenezei köztársaságban a pol-
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gároknak meg volt tiltva fekete ruházaton kivül mást viselni. De mit 
használt ez? alig várták a farsangot, hogy minél pompásabban öltöz
ködhessenek, s minél nagyobb fényt üzhessenek s megrakhassák ma
gukat gyémántokkal, miután itt az ékszerek nem adattak el, de rakás
ra gyüjtve örökségképen fiuról fira szállottak 1). Francziaország. 
ban is meg akarták szilntetni a tulbajtolt pom pát, s mérsékelni nehány 
czikk rémi tő drágaságát, de ami különös, nem az iparosok szaporítása, 
hanem a fogyasztás kisebbitése által. Igy pl. IX. Károly látván, hogy 
egy ruhának megvarratása többe kerülnemint anyaga, száz !ira bünte
tés terhe alatt elrendelte, hogy amazért három franknál többet sem 

. nök sem férfiak ne fizetnének j a nőknek eltiltá az olly azoknyák hor
dását, mellynek átmérője az egy rőföt meghaladnáj a szolgák és csat
lósok ruháinak elkészítésére egy franknál többet költeni nem volt 
szabad j a szabóknak és harisnyaszövöknek meghagyatott, hogy tü
zö~t nadrágokat ne készítsenek, s azokat bel ül csak egyszerü béléssei 
lássák el, a rendelet áthágói kétszáz !irányi birsággal és elkobzással 
büntettetvén. A kereskedők nejeinek s más középosztályu nőknek 
gyöngyöket s aranyokat hordani tilos volt, hasonlóképen a leányok
nak sem volt megengedve arany. fejéket viselni, férjhezmenetelök első 
évét kivéve; lánczokat, nyaklánczokat és karpereczeket hordhattak, 
de zománcz nélkül 2). 

A fényüzés természetesen nevelte az arany és ajándékok utáni 
vágyat, s nagy csábot nyujtott az embereknek arra, hogy magukat áru
ba bocsássák. V. Károly, ki ezt jól tudta, időnkint el-elejtett egy 
gyürüt l. Ferencz udvarhölgyei előtt, vagy épen a fejedelmek tányé
rára; a ministerek nyugdíjakat fogadtak el, igy pl. D' .Amboise bíbor
nok ötvenezer aranynyi zsoldot huzott az olaszországi fejcdelmekt81 
és köztár!!aságoktól, ezen összegből Florencz egymaga harmincz eze
ret fedezvén. Giovanni Micheli, velenezei követ az angol udvar
nál, emlitést teszen azon sok ajándékokról, mellyeket tőle Clarenzia, 
Mária királynő udvarhölgye kicsikart nŐ felsége részére, nem is em
litve egy kocsit lovakkal s minden hozzá tartozó készletekkel együtt, 
mellyeket részint a szükség ugyhozván magával, részint az emlitett 

t) Ottan, mint tudjuk, a leAnyok sohasem léptek ki a hAzb61, kivévén mi
dön misére s husvéti vagy karácsoni áldozásra mentek, s akkor is befátyolozva ; 
a házasa!gok anélkül köttettek, hogy az illetök egymáat ismerték volna. A Márk 
terének közepán egészen 1618-ig fenállott egy fogház, mellybe a leghiresebb gonoszte
vők zárattak s ·holtuk napjáig tartattak, kenyeret éa vizet egy kötelen huzván föl ma
guknak. Gallictolli, Memorie venete, I. köt. 262. III. köt. 200. l. 

2) Delamare, Traité de la police VII. 1. 
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udvarhölgy kivánatára szintén a királynőnek ajánlottam fel, ki ké
sőbb azokat ezen udvarhölgyének ajándékozta ; ameily kocsit én 
Olaszországból hozattam és saját kényelmemre tartottam, azt hogy 
mibe került, tiltja a szerénység kimondanom, elég az hozzá, hogy nem 
vált követi mélt6ságom gyalázatára" 1). 

A képzelet emez élvezetei közepett Olaszország nem sokat 
törődött szolgai helyzetével 1 vagy legalább elszokott attól, hogy 
utálattal viseltessék az iránt. És valamint ezen ünnepélyek és vigsá
gok mellett sok nyomor és szenvedoo létezett, ugy a művészet és iro
dalom eme fénykorá ban sok őrjöngés találtatott. Leggyászosabb volt 
ezek között a hit nz ember és a természet feletti tények kö
zötti közvetlen viszonyban, a magiában, az erkölcsi és physikai 
rend felforgatásában, mint ollyanban, melly az isteni mindenhat6. 
ságot s az emberi szabad akaratot bilinc:3ekbe szorithatja, s holmi ér
telem és szeretet nélküli cselekvésekkel a teremtett lények törvénye
it megsemmisítheti. Ujabb pogányság, ujabb zsarnoksága a képze
letnek. 

Thl.'urgln. 
Két t. i. tudományos és népszerü alakban nyilatkozott ez, mely

lyek egymással kezetfogva iszonyu eredményeket idéztek elö. Midön 
más alkalommal a titkos tudományokról szólottunk2), elmondottuk, mi
ként szivárgott légyen át az ál vallás-bölcseleti müvészet a modern 
társadalomba az uj platonism us ból vagyis az indiai, egyiptomi, görög és 
héber tanok ama vegyülékéböl, mellyet az alexandriai iskola a keresz
ténység helyére, vagy annak ellenében felállitani törekedett. A kö
zépkori századokon át folytonosan fentartva magát, az Ázsiával való 
érintkezés a keresztes hadak alkalmával ismét érvényre juttatá azt, 
a tudományok ujjászületésekot• uj erőt fejtett ki, s a helyett hogy az 
ókor bölcseinek tanulmányozása fiiggetlen gondolatokra vezérelte vol
na, olly véleményekre csábitá, hol a h:1mis elvekből logikailag gyá
szos tévelyek vonattak ki. Még mindig a világ három fó javainak, a 
jólét-, aré\ny- és igazságnak kifürkészése volt czélja e tudományoknak 
és anélkül, hogy ismétlésekbe kellene bocsátkoznunk, láthatni fogjuk 
azok gyakorlati alkalmazásait e kor némelly nevezetes férfiaiban. 

P~trac.elsus. 

Az einsiedeln-i Theophrastus Paracelsus (1493-1641) a vegytan 
iránti elöszereteténél fogva akként töltötte fiatalságát, miként azokták 

1) Relazioni d' ambaaciatori veneli 1-sö sor 2-ik könyv 379 lap. 
') A XI.ik könyv XXVIl-ik fejezetében. 
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a v á n d o r l ó t u d ó sok vagyis azok, kik alchirniát tanulva s ta
nítva járták ba a világot. Késöbb rnint katona-orvos egészen Oros~
ország szivébe, s talán Ázsiába és Afrikába is behatolt, kutatva a bá
nyákat vagy az ég ama kcdvenczeit, kik a nagy müvészet titkaiban 
jártasak lennének. Mások rászedésében lelvén kedvét minden tu
domány iránt megvetést mutatott, s avval kérkedett, hogy tíz éven 
át nem vett kezébe könyvet, s könyvtára alig áll mindössze hat levél
ből, mert a felülről jövő világosság feleslegessé teszen minden köny
vet és tudományt, és elegendő a büvészetben buvárkodni. Azért elha
tározá népszerüsiteni I s t e n eme k i n y i J a t k o z t a t ás á t ; sze
renesés gyógyításai által rendkivül nagy hírre vergődik, valamennyi 
fejedelem orvosának óhajtja, e tizennyolczat közülök valóban ki is ránt 
a válságos helyzetböl, hová öket a Galenus rendszerét követő orvosok 
juttatták; legnagyobb érdeme azonban, hogy a szegényeket ingyen 
gyógyította. Késöbb Basel városa által a természettan és sebészet tan
székére hivatván meg (1527), első volt, ki németül tartá előadásait, mi
után a latint elfeledé, és e tekintetben is akadtak követői; azt pedig el 
sem lehet képzelni, milly temérdek nép tódult e azokatlan lec.zkékre, 
mellyeken igérete ezerint titkokat vala leleplezendö; csodás dolgokat 
beszélt, egészen áthatva a meggyöződéstöl, melly őt a Theophrastus ez im 
fölvételére inditá, magát Hippocrates-, Raze és Marsilio Ficino·hoz ha
sonlitgatá, és erősen állitá, hogy czipöjének talpa többet tud mint Ga
lenus és A vicenna. 

Nemde méltó párja Arctinónak? és valamint ezt a tudósoktól 
ugy Paracelsust külön választák az orvosoktól, némi fogalmat akar
ván adni általa a korról, mellyre olly nagy befolyást gyakorolt. 

A nyegleség megszerzi ugyan a hirnevet , de nem képes azt 
megtartani, és a felgyógyultak örömrivalgásain csakhamar áttörtek 
az áldozatok seregének jajgatásai. Azért ujabb és ujabb vidékekre 
költözött, meglátogatta Elszaszt, Colmárt, Nürnberget, Sa.n-Gallent, a 
Pfeffer fürdőket s más helyeket, mindenütt találván hivi:Skre a köz
népben és támaszra uj tudományának egyik vagy másik szenvedélyes 
tisztelöjében. Könyvei uem egyebek, mint ellenmondások és a tu
datlanság zagyvaléka páratlan kérkedés és érthetlen formulák leple 
alá takarva. Valamint az ember testi és szellemi részből áll, ugy a 
világon minden szellemek által vagyon benépesitve, a levegő pl. er
dei istenekkel, a vizek nimfákkal és hableányokkal, a fold gyomra 
manókkal, a tüz salamandrákkal vagyon tele, mellyek néha látha
tokká lesznek az emberek előtt. Azért az ö élettana folytonosan 
szembe állítja az ember (kis v i l á g) tulajdonságait a mindenség-



- 461 

gel (n a g y v i l á g) ; a nehézkór a kis világ fóldrengéee, a szélhű
dés megfelel a villámütésnek, a nap- és holdfogyatkozások rendetlen 
verései a hét égi ütérnek , mellyeket a hét bolygó keringése szabá
lyoz. A vegytan nagy szerepet játszik élet- és gyógytanában , az 
emésztést bizonyos Archeus nev ü szellem müködése által fejtvén meg, 
ki a gyomorban az étkeket feldolgozza és átváltoztatja i a gyógysze
rekben azok lényegét fürkészi s megrójja a győgy-anyagoknak egy
más általi mér séklését, és sajátságos eszméivel eltelve mindeoütt csak 
balzsamokat és különleges (specificus) gyógyszereket lát. Nem csoda, 
ha annyi ábrándjai s különczködései közepett uj eszmék származtak 
is té:íle i ezeket fürkészni azonban hasztalan fáradság lenne, miután, 
miként Erastus igen jól jegyzi meg, soha egyetlen egy tant sem adott 
elé:í, mellyet máshol vissza nem vont volna. 

Olaszországban kevés vagy épen semmi követé:íkre nem talált i 
Angolországban a többek közt a hirneves Fludd Robert (- 1637.) is 
egyike volt azoknak, de legtöbb követlíje volt Németországban, hol a 
Roscnkreuzféle felekezet keletkezett, melly nagy buzgalommal ter
jeszté ama bölcseleti eszméket 1). Rosenkreuz Krisztián Pateetinában 
utazván, ottan a kaldeus bölcsektől elsajátította a mágiát és a kabalát, 
s egy társulatot alakított, melly birtokában volt a bölcseség kövének 
és az általános cRodaszernek (panacea), ezekkel azonban csak üdvös 
ezétokra élt, s különösen a végböl, hogy a világot ismét aranykorába 
helyezné vissza. Miután minden betegség nélkül százhat évig élt 
volna, meghalt 1484-ben. Vannak, kik azon véleményben élnek, hogy 
mindez Andrea Valentin János ( 1614) wUrtembergi theologus kohol
mánya, ki próbára akarta tenni százada hiszékenységét. És valóban 
hittek neki, s a litkos tudományok összes hivei egyesültek a Rosen
kreuz-féle társulatban, s ha az eddig nem létezett, most igazán felál
littatott. E társulat, miként ma a szabad-kömivesek magát Hiram 
Tyrus királyától, nevét pedig Üdvözítőnk véres keresztjétől származ
tatá; czélja és hivatása volt a. betegeket ingyen gyógyítani, a titkot 
megőrizni ; párthiveinek nagy kincseket, egészséget és örök fiatal
ságot s ráadásul a bölcseség kövét s az egyetemes gyógycseppeket 
igérte. Azt állitá, hogy minden világosságot a bibliából kölcsönöz, 
s minden betegséget a hit és képzelődés által gyógyit. A ki vala
melly különczséget akart közzé tenni, e czélra eszközöket nyerendé:í, 
ezen társulatba lépett. 

1) Semler, Sagqi atorici sui Roaa Oroce. Btlvebb értesitéet nyujtanak erröl 
C<mfeaaio frater-nitalill R. t C. Fama fraürnitatis R. t C. vagy Detec!io fraterni
tatis oraini• Roseae Orucis. Cas8el, 1615. 
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Az arany, melly mindig nagyobb és nagyobb hatalommá leve, 
maga felé vonta a kiváncsiságot s a fürkésző tanulmá.nyozást, és az 
alchimisták az olvasztó kemenczéknél s a lepárló mühelyeknél küz
ködtek, vagy elutaztak, a keletiektől az aranykészités nagy müvésze
tét elsajátitandók, vagy azt Skandinavia delejes hegyeiben a termé
szettől kieröszakolandók. A királyok kegyelték az emb~::ri nem -eme 
nagy jótevöit, és II. Rudolf halálával ennek dolgozó azobájában ti
zennyolcz hordócská aranyat találtak, mellyek kisérletekre valának 
szánva, valószinűleg pedig egyik vagy másik meaterének prédájává 
leendettek. A hirneves ciprusi férfiu Bragadin Márk a bölcseség titká
nak feltalálásával kérked vén, mammon-nak vagyis az arany nemtőjé
nek czimezte magát, s mindig két, arany nyaklánczos kutyát hordott ma
gával, azon hiedelemben hagyván az embereket, hogy azok az ö szol
gálatában álló ördögök. Europa hitt neki, IV. Henrik öt birni vágyván 
meghiv ó levelet intézett hozzá, más fejedelmek is kaptak rajta, de ö 
jobbnak látta Velenczében telepedni le, hol rendkivül szives fogarlta
tásban részesült, s mindenki által bálványoztatott. Igaz, hogy ollya
nak is akadtak, kik öt kinevették, és egy csoport fiatalság egy, alchi
mistákból álló a ezek minden eszközeivel felszerelt álarczos csapatot 
küldött szét a városban, egyik köztök Mammont ábrázolva igy kiál
tozott: "Három lirán egy finom aranyból készült pénz." Késöbb a 
bajor fejedelem vette öt udvarába, azon reményben, hogy kincsekhez 
jutand általa, midön azonban belátta, hogy rászedetett, felakasztatá 
öt s azután kutyáival együtt megégettette 1). 

l) A legfontosabb értekezés, melly a l<özépltorból, a szép müvészeti szakb61 
ránk maradt, Theophilus szerzctes Diversarum artium schedula czimii munkája, 
melly telve van holmi becses utmutatásokkal, sok helyen azonban tititoktól hem
zseg. Az 1-sö könyv 4 7 -ik fejezetélJen a spanyol arany készítési m6djlLt ekként 
irja le: Ez vörös rézből, basiliskus por b61, embervér- és eczetböJ áll. A pogányok, 
kiknek ügyességök annyira ismeretes, illy mMon szerzik meg a basiliskusoltat. Van 
egy földalatti egészen köböl készült szob:íjok, két kis ablakkal ellátva, mPllyeken alig 
hat be a világossA.g. Ezen azobába két lizenktlt- tizenöt é ves vén kakast tesz
nek B eledellel bé:lven ellfLtjAk azokat. Amint meghiztak, tüzhe jőnek, elpArzanak, 
és tojnak. Ekkor a kakasokat kiveszik s a tojAsofl kiköltése végett békAkat tesz
nek be, kenyérrel táplálvAn azokat. Ezen tojásokb61 II.Zutlln bimcsirkéit kelnek 
ki, mellyek eleinte l'gészon hasonl6lt a közönséges csirkékhez, hét nap mnlva 
azonb~n fejükön kigy6farkuk nő, éH ha aszoba nem lenne Itideszkáz l' a, azonnal a föld 
alá bujnának. Ezt akadályozand6k azok, kik gondot viselnek rAjok, bronzb61 ké
szült, tágas, minden oldalr61 átlyuggatott s bezárhtLI6 nyiJásokkal ellátott edé
nyekbe teszik eme csirkéket, az edények szAjlLt ré11 fedökltel elzárják, a föld alá 
temetik s fél évig ott hagyj4k, melly idö alatt ez~n lLlJatok az edények lyukain be-
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Agrippa. 
A titkos müvészetek legkülönczebb mestere a nettesbeírni A

grippa Kornél (1486-1535 ?) volt, ki Kölnben elökelö szülöktöl 
származott. Már gyermek-éveiben nagy hajlama volt a myBticis
musra, B Párizsban mint tanuló egy titkos társulatot alakitott a titkos 
tudományok müvclésére, mellyeknek ö maga volt legkitünőbb képvi
selöjök. Egész élete kalandos volt : elöbb a császár tanácsosa, azután 
az osztrák bányák fö felügyelője, majd hadvezér volt Olaszországban, 
hol a csatatéren lovaggá üttetett; Santa Croce bíbornok a pisai egy
házi zsinatra küldé j Dole- és Paviában katonai egyenruhában a hit
tani tudományokat tanítá B mint illyen azt nyilvánitá, hogy az isteni 
Trismegistus Hermea rnunkáit fejtegeti j Monferrato örgróf, VIII. 
Henrik angol király, ausztriai Margit, Gattinara kanczellár verse
nyeztek egymással, hogy öt csillagjósuk gyanánt birhassák; Metz
ben syndicus, Freiburgban orvos, a franczia hadseregben pedig csa
patvezér volt s tudományassága miatt mindenki által csodáltatott j 
vérengzései miatt Párizsból kittzetvén Antwerpenbe rnePekült, hol a 
brabanti herezeg történésze s levéltárno]{a lett j huszonnegyedszer 
perbe fogatván, véginaégbe jutott i ekkor Luthe1·- és Calvinhoz sze
gődött, késöbb lioni utjában elfogatott s csak nagy ügygyel-bajjal 
szabadult meg, végre meghalt Grenoble városában. 

Huszonhárom éves korában ir ta a t i t ko s t u d o m á n y o k
r 61 szóló könyvét, megrnutatandó, hogy a magia legemelkedettebb 
a többi tudományok között, s a legtökéletesebb bölcselet, melly t-. i. 
a természet titkait föltárja. Három világ létezik (igy beszél ö) az 
anyagi, égi és értelmi, s eszerint háromféle mágia vagyon, egyik ter
mészeti, a másik égi, a harmadik pedig vallásos. A négy elem csodás 
tulajdonokkal bir; a földi tüz viszfénye az éginek i a levegö egy tü
kör, mellyben a létezö dolgok képei lerajzolódnak j a láthatlan lika
csokvn át az állati s emberi testbe hatván, az a szellemek közremü
ködése nélkül is álmokat, ellíérzéseket, előrelátásokat hozhat létre; 
általa az eszmék megmérbetlen távolságra közöltethetnek, olly for-

hat6 finoru földdel tllplálkoznak. Ennek elteltével kiveszik a ióld al61, B egy 
nagy tüz me lM helyezik az edényeket, mignem bennök az állatok egészen megégnek. 
Mint6.n meghiiltek, l<ivl'szik azokat onnét, megl:lrlik, s egy harmadrészben piros 
embervért kevernek hozzll. • • Ezután finom s rendkivül tiszta vörös rézbl:ll ké
szült lemezeket vesznr-k elö, azokat mindkét oldalukon az emlitett keverékkel 
bevonjak s igy a tüz1·e teszik. . . Ez azután igy folytattatik mignem a keve
rék fölemészti a rc7.~t, s a vegyülék az arany sulyát és szinét megkapja. Ezen 
arany azutá.n mindenféle czélra alkalmaR." 
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mán, hogy a betlik vagy más tárgyak a hold sugarai elé tartatván, 
azok alakjai az égi testek ábrázatán lerajzolódnak és pedig ugy hogy 
mások által elolvastathatnak. És minthogy minden dolog sőt magok 
az érzelmek és szenvedélyek is az elemekből vagynak összetéve, 
mindegyik dolog alá van vetve azon elem uralmának, mellyhez leg
inkább rokon. A tárgyak háromféle tulajdonokkal bírnak, némellyek 
magokból az eleme.kböl származnnk, minök pl. a hideg és meleg, né
mellyek a körülmények összehatásáb61, m int pl. nz üditö, felolvasztó 
és emésztő erők, n limellyek csak bizonyos határozott részek felett 
müködnek, tejet, vért s ekként életet hozván létre. De ezen nyilván
való erők mellett léteznek rejtett erők is, mellyeknek hasztalan ku
tatjuk okait, illyerr pl. az, melly a vasat vonzza, vagy a melly a mé
reg hatását ellensulyozza, ezek kiilönbözr.ek az elemekbi:H álló erők
től, miután csekély mennyiségben is iszonyu okozatokat hoznak létre. 

Az égi szellemek által s a csillagok befolyása alatt a földi dol
gok titkos erőket nyernek a világ lelkétől, melly magában mozgó 
lévén, nem egyesülhet a tétlen és mozdulatlan testtel másként, mint 
a világ egyik szelleme által, mellynek segitségével ama lélek eröi 
minden dologra befolyást gyakorolnak. A világ szelleme a csilla· 
goktól származik, s általa létrehozhatod mindazt, mire ö mAga képes, 
csak sikerüljön azt elkülönözniid az elemektöl, vagy turljad fölhasz
naini az általa áthatott dolgokat. Különözd el azt az aranytól és 
ezüsttöl, s képes vagy ezen érczeket létrehozni. Agrippa látta, sőt 

maga is eszközölte (ha igaz) ezen elkülönzést, ö is átváltoztatott 
más érczeket aranynyá, de csak olly mennyiségben aminőben képes 
volt a világ szellemét az aranytól elválasztani. Tehát aranyra volt 
szüksége, hogy aranyt hozzon létre. Ezt mi is tudtuk. 

Aki a titkos erők által nagy eredményeket akar eléállitani, 
tartsa szem előtt a következlíket: I. Minden lény vonzódik a hason
természetüFJk felé, és igyekszik másokat magához hasonlóvá teani 
annyira, hogy bizonyos állati részek által szerelern hozathatik létre, 
vagy az élet meghosszabbittathatik. II. A lények kölcsönösen vonzzák 
és eltaszitják egymást, a delej vonzza a vasat, a smaragd a nagyok 
kegy ét; a jaspis könnyiti a szülést, az agátkő ékesen szólóvá teszi 

aE embert, a zafir bujaságra ingerel, az ametiszt könnyiti a vér folyá
sát. III. Nemeily tulajdonokkal az egész faj, némellyekkel ismét csak 
bizonyos egyén bir j némelly tulajdonak sajátjai az egész lényegnek, 
némellyek ismét csak egyeR részének j nemeilyekkel csak az élő, né
mellyekkel pedig a. holt állatok is bírnak, azért épen nem mindegy 
valameily czélra élő vagy holt állatoktól sajátitani el azokat. 
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Az egész az egészben van, és az egészre müködik. A hold alatti 
lények a csillagok befolyása alatt állanak, s ezek által nyernek bizo
nyos tulajdonságokat és erőket. A dolgoknak a csillagokhoz való vi
szonyai az alak, mozgás, a sugarak hasonlatossága vagy különféle
sége, továbbá a szinek, szag stb. szet·int határozhatók meg. A tüz, 
vér, az életerBk, az aranyos csucs'l és fénylő finom kövek viszonyban 
állanak a nappal s érzik ennek hatását ugyszintén a csillagokét is; de 
miután ezek megszámlálhatatlanok; a dolgok jellegei is végnélkül 
különböznek egymástól. 

Jelenleg a csillagjóslat még bölcsőjében fekszik, s mai napig a 
bölcsek is csak igen csekély részét birták felfedezni azon ertiknek és 
viszonyoknak, mellyeket a természet magliban rejt. A valódi mágia 
lényege nem más mint a mindenség vonzó erőinek összevetése , azért 
az alsóbb rendü dolgok közelebb hozandók a fensőbb rendüekhez, és 
ezek erejét át kell önteni amazokba. Agrippa, ki mindezeket tudja, 
elmondja, miként lehet a világ szellemének használatát a természettől 
elvonni, a halottakat feltámasztani, a szellemeket előidézni, a lelkes 
vagy lelketlen lényeket megkötni, pl. a madarak repülését s a hajók
nak a kikötöböl való kiindulásukat ugyszintén a láng kialvását aka
dályozni, továbbá hogyan kell a mérgeket, szerelem-italokat és 
büvereklyéket késziteni, a jövendő dolgokat megjósolni s a büvös 
formulákat ezerkeszteni. A legjobb feloszlató szer a hiena- vagy ba
siliskus-vér, a legjobb füstölök velő-, timsó és isiandi mohból készül
nek, mellyek bizonyos más vegyülékeklcel igen czélszerüek a szelle
mek előidézésére. Az életerő, melly a legtisztább vérből vonatik ki, 
büvülö hatással bir, saját szemeinkből átmegy az a másokéiba, söt 
egészen a szivbe hat, s azt örömmel vagy szomorusággal tölti el. 
Iszonyu okozatokat hozhatnak létre a taglejtések( a tekintetek s a 
test vagy valamellyik tagjának alakja, ezeken alapulván az arcztan, 
ugyszintén az arczvonásokból 8 a kézböJ való jóslat. Mindazon tet
tekből, mellyek a természetben létezcek, lehet jóslatokat kivonni, 
leginkább azonban az állatokéból, mellyeknelt ösztönük finomabb 
mint az emberi ész, s mintegy jósteheteéggel vagyon felruházva. 

A szavak, minthogy a létező dolgok jegyei, szintén csodás erő
ket nyernek, vagy az által amit képviselnek, vagy az által a ki azo
kat a dolgok jegyeivé teszi. Főleg a tulajdon-nevek, vagy némelly 
különös tárgyak nevei az általok jelentett dolgok tulajdonságaival 
bírnak. Továbbá annak lelkesedése, ki azokat elmondja 8 szellemé
vel megeleveniti, uj hatályosságot iint a büvészet költészetébe és va-

xv. '30 
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rázsigéibe. A héber betükben legnagyobb erő rejlik, miután azok leg
inkabb hasonlitanak az égi testekhez. 

A büvészet a mathesison alap~zik, miután a földi dolgok szám, 
suly, mérték, öszhangzat, mozgás és világosFág által szabályoztatnak, 
azért a számtan közel rokonságban áll a bü,-é~zettel. A számok tö

kéletesebb, ~>zellemiebb lényegek és közelebb állanak az égiekhez 
mint a testtel biró lények; csodásabb hatást gyakorolnak, s mindaz 
ami van vagy létre jö, a számok és ezek arányai által van és jő létre, 
Igy pl. a verbéna meggyógyítja a harmadnapos hideglelést, ha a hBr
madik bötyöknél s a negyednapost ha a nf'gyediknél lfmetszetik. 
Minden szám sajátságos tulajdonságokkal és erőkkel bir. Az egy~ ég 
mindennek kutfeje és lényege, és nélküle semmi sem létezik. 

Cardano. 
Ezen ábrándos és kétkedő férriu mellett mrgemlitjük a milanói 

Girolamo Cardano da Gallarate-t ( 1501-76), ki, legelkeseredettebb 
ellensége Scaliger szerint, némelly dolgokban mindcn emberi tudo
mányosságot felülmult, m~sokban pedig lentebb állott egy csecsemő
nél. Számos munkái közől 1) hallgatlis~al mellőzzük gyógy- szám· és 
természettani ugyszintén a koczka- és kártyajátékról irt értekezéseit, 
melly utóbbi téren kitünő jártasságat tanusított, nem különben azon 
dicsbeszédeit mellyeket a podegráról és Neroról bocsátott közrt". Sza
vainak hitelt adva, akkor jött elragadtatásba, mikor akart, azt s~em
lélhette, amí neki tetszett; azt, minek vele történni kellett, előre látta 
vagy álmában vagy pedig körme foltjaiból ; saját elete s egyáltalá
ban minden, miről beszél, tele va gy on bübájolásokkal, holtak és szel
lemek történetei vel. Valamennyi tit kos tudományról benső meggyő
ződéssel beszél, hangosan megróván ama tapasztalatlan tanárokat, 
"kiknek hibájok miatt megbélyegeztetett egy olly tudomány," melly
ben legalább is van annyi bizonyosság mint akár a hajózástanban 
akár a gyógyászatban. Hogy megtisztitsa azt ezen rágalmaktól s 
megmutassa, miként a csillagok határozatai bennünk valóban látha
tók, csupán az észre és tapasztalatra hivatkozik, és ezen tant rövid 

1) Ilier. Oardani mediolane-nais pltiloaophi ac medici celeberrimi opera o

mnia ..• cut·a Oaroli Sponii Lugduni 1663. tom. X. A kied6 igy sz61: Inter innu
•neroa elapai aaeculi tcrivtore11 vix ullUB occuiTit, cuj!J,/1 nwnumen ta rnojore cmmitwl 
eruditorum applau.m, tsdmira lionia asaecla, fuerint hactenua excepta ac concelebrata, 
quam H. Oardani ... idque mer,~o quiáem. . . Quo factum, ut author ipse mHxi
mus literarum dictator a quib!Udam ntagni nominia viris, ab aliis vir iucomparabi· 
lis, ab aliis pnrtentnm ingrnii audire me1-uerit . . ; é~ sz:\mos bizonyitv:\nyokat hoz 
fel. 
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tételekben állítja fol s hét szakaszra osztja, mellyelr.böl ntindenki 
meggyözödhetik, hogy mimlen szinnek, minden tartománynak s min
den számnak megvagyon a maga felvigyázó csillaga. Száz nevezetes 
egyéniségek születésére hivatkozott, mellyeknél az illetök tulajdon
ságait születésök perezében egész bizonyossággal elöre megmondotta, 
söt annyira vetemedett, hogy Krisztus születéséböl is jósolt. 

Szerinte a természetes büvészet a következö nyolcz dolgot ta
nítja: elöször a bujdosó csillagok jellegeit, s hl}gyan kell gyürüket és 
pecsétnyomókat készíteni; másodszor a madarak repülésének jelenté
sét; harmadszor a madarak s más állatok beszédeit; továbbá a füvek 
erejét, a bölcseség kövét, a mult, jelen és jövö ismeretét; a hetedik 
rész a gyakorlat s elmélet terén tett tapasztalatokat adja el/i; a nyol
czadik végre azt tanítja 1 hogyan kell az ember életét századokra 
meghosszabbítani. 

Az olvasó bizonyára ki fogyna türelméböl, ha ezen tan külön
féle szabályait végig kellene hallgatnia. Cardano, ki mindozeket ala
posan ismeri, épen nem csinál titkot azokból, sőt inkább egész nyilt
sággal t:mitja, hogyan kell pecséteket készíteni, másokat elaltatni, s 
hogyan lehet megszerezni mások szerelmét, továbbá miként teheti ma
gát az ember láthatJanná, hogyan leszen kifáradbatatlan s mindig 
szerencsés. A büvszerek között leghatalmasabb Salamon pecsétje. 
Ha egy ember-faggyuból készitett gyertyát valamelly kincshez kö
zel viszünk, ez perczegni fog, söt végre elalszik, ennek oka az, hogy 
a faggyu vérből képződött, a vér pedig székhelye a léleknek és szel
lemeknek, mellyek mindketten sovárognak az arany és eztist utd.n, 
mig az ember él, s innét van, hogy ezek még a bekövetkezett halál 
után is zavarólag hatnak a vérre. Hasonló biztossággal tanítja azt is, 
miként kelljen a mesterségekböl és természetes eseményekblll jósolni, 
előadja továbbá a kézjóslatot s hogy mit jelentsenek a körmökön 
létező fo!!ok, s hogyan lehet az álmokat megf~jteni és feleleteket 
nyerni. O töle valóban nevezetes egyéniségek kértek f9leletet, a töb
bek közt VI. Eduárd angol király, szent Károly pedig a bolognai 
egyetemhez tanárul ajánlá öt. Egyébként jeles theosophista s hirneves 
tudós, ki sokoldalu képzettsége s különcz de független gondolatai 
által tünt ki; mig azonban ollykor a lángelme légkörébe emelkedik, 
néha a közönséges józan észjárásan alul sülyed ; máskor ismét két 
ellentétes véleméuy között ingadozik, s tiz foliant kötetre menö mun
káiban hasonlit egy hirlapiróhoz, ki kénytelen lapját Pgészen betöl
teni s minél hosszabbra huzza dolgozatát, annál jobban dijaztatik, s 
minél többet dolgozik, annál kevesebbet gondolkozik. 

30* 
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Ha mindazá.ltal sokoldalu tudományosságának közepctte a böl
cseleti egységnek bizonyos alapját akarnók fölfedezni, azon szavaira 
kellene utalnunk, mellyekkel nyilvánitá, hogy a természet n lények 
és dolgok összfoglalatja. Abban szerinte három örök és szükséges 
kutf'ó vagyon : a tér, az anyag s a világ elméje, ez utóbbinak mUkö
dése a mozgás. A tér örök s mozdulatlan s nem test nélküli, azaz 
miként Carteeius mondá a természetben nincs ür. Az anyag szintén 
örökkévaló, de sem nem mozdulatlan sem nem változhatlan, sőt in
kább ös tulajdonainál, a melegségnél és nedvességnél fogva alakját 
gyakran változtatja. Semmiféle anyagrészt ntlm lehet képzelni alak 
nélkül. Minden. alak szükségképen egy és anyagtalan vagyis lélek, 
azért minden test lelkes lény j annyira igaz ez , hogy képesek mo
zogni. Az egyes lelkek az egyetemes léleknek vagy a világ lelkének 
müködései. Ebben vagynak benfoglalva a lények összes alakjai, épen 
ugy, miként valamennyi szám benfoglaltatik a tiz elsél számban, ha
sonlít az a nap fényéhez, melly jóllehet mindig ugyanaz lényegében, 
mégis végtelen különféleségben tünik fel az emberi szemek előtt. 

Megengedvén ezt, csak ugy volt képes a pantheismus karjai 
közöl menekülni, hogy következtetéseit felfüggesztette s véleményét 
az e1me egysége felett gyakran változtatta. Az ember müszere ezen 
egyetemes elmének, mindazáltal külön jelleggel bir, s ez az öntudat. 
Ez öt oda vezeti, hogy különbséget tegyen a lélek és test között, s 
ebböl az öt megelőző bölcsészek érveivel behizonyitja a halhatatlan
ságot. Azt hiszi mi •. dazáltal, hogy ezen hitágazat sok roszat szült, a 
többek közt pl. a vallásháborukat. 

Fenmaradtak még saját emlékiratai is, mellyek igen becsesek 
már csak azért is, hogy ami felette ritka, nyiltan kitárja szivét előt

tünk a hü képét adja a XVI. század férfiának ama büvészeti tan kö
zepett, melly a világgal olly költőileg rendelkezik. Mint kártyajá
tékos gyakran pén~zavarba jutván aljasságokhoz folyamodott; egyik 
fia neje által megmérgeztetett, amiért is ez megfojtatott; egy másik 
fiát megdorgálandó fülét vágatta le, Számtalan bajokkal teljes életé
ben a büvészot és csillagjóslat ellen küzdött, mindazáltal ö maga is 
gyakorolta azokat,· általában mint irigy, buja, rágalmazó, gondatlan 
ember volt ismeretes, s ö mindezen hibáit azon rosz csillagzatnak rótta 
fel vétkül, mellyben született; szerinte a gyógyításoknál tekintettel 
kelllenni a esillagokra, s az april l-én reggeli nyolcz órakor Máriá
hoz intézett könyörgések bizonyosan meghallgattatnak. Ezred-éven· 
ként is alig születik egy hozzá hasonló orvos j a egyáltalában nem 
szünik meg saját gyógyításait s vitatkozá.si ügyességét dicsérni. Néha 
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maga is kineveti a kézjóslatot, a boszorkányságo~, az aranycsinálás 
meetereéget s a büvészetet, és a kisérteteket a megbomlott képzelő
dés játékainak tartja; máskor ismét hiszi, hogy a nyomóczok (incubo) 
gyermekeket nemzenek, s igaznak tartja, amit a boszorkányok perbe
fogalásuk alkalmával beszélnek j a kézjóslatra vonatkozólag határo
zott 11zabályokat állit fel s erősíti, hogy a lélekidézés tudományának 
Salamancában kUlön tanszéke van. A mi lit magát illeti, kiilönös ke
gyeltje ö az égnek, több nyelveket tud a nélkül, hogy azokat valaha 
tanulta volna j az Isten álmában több iz ben beszélt vele, s még gyak
rabban egy családi nemtő, mellyet atyja hagyott rája j t) elragadta
tásában tetszése szerint egyik helyről a másikra mehet, hallja, mi tá
vollétében mondatik, és látja a jövőt. A gyönyör ezerinte nem egyéb 
mint a fájdalom megszünése j a baj s betegség már csak azért is hasz
nos, hogy az ember megtanulja belőle, miként kell azt kikerülnie; 
d. nézve életezükség volt gyötörtetni vagy gyötreni, azért másokat 
kínzott, magát ostorozta vagy pedig ajakait harapdáltu. s testét csip
kedte. Egész természettana az égi testek s az emberi test részei kö
zött levő általános rokonszenven alapult. 

Mindazáltal szép helyet vivott ki magának a tudomány terén 
részint elmés észleletEii1 részint pedig több fölfedezései által, mellyek 
köz8l a C a r d a n o-f é l e fo r m u l a s a süketnémák nevelésének 
lehetősége különös tekintetet érdemelnek. 

Dellft Porta. 
A nápolyi Giambattista Della Porta (1540-1615) a titkos tu

dományok miivelésére saját házában egy akademiát alapított, melly
nek tagjaiul csak azok vétettek föl, kik valameily gyógyszert vagy 
uj gépet találtak fel. M a g i a n a t u r a l e czimü munkájában az 
összes álbölcseleti ábrándokat fejtegeti és azt állítja, hogy a testek 
lényeges alakjokat az észt öl, az istenség eme kisugárzásától nyerik; 
hogy továbbá létezik egy világszellem, mellytöl a mi lel:teink szár
maznak és ameily képessé teszr-n bennUnket a biivészetre olly formán, 
hogy általa a csillagok az emberi testre befolyást gyakorolnak. Nem 
csoda, ha ez fejére hozta az inquisitiót, melly által maga igaaolása 
végett Rómába rendeltetett. A büvészet terén több olly dolgot lep-

l) Közönaégea vélemény az ö korában. Marsilio Ficino De Vita czimfi 
munkájában ezeket mondja : "Általánoaan elismert igazalig Plat 6 követőinél, söt 
valósziui.ileg 11z volt a régi világban is, hogy a földön mindegyik ember őrzésére 
egy daemon Vlln rendeltet ve, ki segíti azon egyént, kinek öréül tétetett. u -

Lásd e könyv végén a Felvilágosiló Jegyzete-kflt H) alatt. 
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lezetl le, moll y ek által némell y ck természetfelettieknek hitt okoza
tokat hoztak létre ; megmutatá, hogy a boszorkányok kenöcse siukvi
rág- és nadragulyAból áll, mcllyek természetes erejöknél fogva a kép
zelödést nagyban fokozzák. 

Ambroise Paré de La val ( 1518 -90), egyike a hirnevea franczia 
orvosoknak, erősen állitja, hogy örllöngösségek léteznek, jóllehet 
épen olly nehéz azokat megfejteni mint a delejnek a vasra való hatá
sát; ö szintén látott ördöngös betegségek et, valamint a hires Giovanni 
Langio és Piater Felix is 1 melly .. utóbbi a nehézkórosok gyógyitá~át 

az ördögüzökhöz utasitá. Giovanni Carvin di Montalbano szükséges
nek nyilvánitá a gyógytant a csillagjóslattal ö~szekötni, ameily ki
sérleteért Melancthon dicaérctekkel halmozu el Giacomo Millich-et, 
ki szoros barátságban élt Giovanni Carione udvari csillagjóssal s a 
j ó sj e l ek szerzöjével. Más ezekhez hasonló dolgokért Michele 
Nostradamus prófetai hirrc vergődött. A seclandi LcvintHI Leminius 
D e o c c u l t is n a t u r a c m i r a c u l is czimii könyvében egy 
gyüjteményt bocsátott köz1·e a trrmés:;r.etfeletti eseményekről; minden 
tüneményt a kigözölgések rokon- és ellenszenvével igyekszik megfej
teni, amiért is a szerC'csendió sokkal hatlJatósabb, ha az férfi mint ha 
nö által hordatik; a tetvek a rothadásból származnak; a varju látás 
ós a könyeaeppek elnyelése által fogamz; a czápa száján sziil; a meg
gyilkolt sebe vérzik a gyilkos jelenlétében ; és az ördögök felhasz
nálják a buskomoly egyének hangulatát, hogy őket megcsalhassák. 

Midön tehát Schweidnitzban egy gyermek egy arany foggal 
tünt fel, a tudós Yilág e tünemcnyt az 1586-ik év deczemher 22-én 
vagyis az emlitett gyermek . sz liletése napján uralkodott csillagzat 
utján akarta megfejteni. Az optimisták egy uj arany-kor előjeiét lát
ták abban, amidőn a <·sász!\r a törököket a keresztény világból elü
zendi és szép napok fognak bekövetkezni, mellyek azonban utólsók 
lesznek e világon, valamint ama fog is legutóljára nött ki; a pessi
misták ellenben szarencsétlenségek előpostájának tekinték azt, miután 
a baloldali alsó állkapczán állott az. 

Ki ne ismerné Jean Bodint (-1596), Alenc;;on herezeg tanácso
sát, lll. H~.nrik orvosát s Francziaország hires publicistáját? Ő is 
kardot 1·ánt az ördöngös befolyások mellett s más részről kikel a va
rázslók ellen ; s jóllehet irtózik a hüvészettől s hangosan kárhoztatja 
Della Portá-t, mégis hiszi az ördöngösök és nyomóczok létezését, s 
az embereknek farkasokká való változását, és er<ísen lármázik 'Viero 
rllf'n, ki a boszorkányok elitéltetését roszalja. 

CE<ak a Dlég ezeknél is elfogulatlanabb írókat kell olvasnunk, 
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hogy meggyőződjünk, milly altA.lános volt e korban a c~illagjó:~lal'\.l~n, 
a jövendülésekben s álmokban való hit. Pumponazzi, ki a lélek hal
hatatlanságát ostromolja, D e i n c a n t a t i o n i b us czimü munká
jában azt állítja, hogy a bolygók mint az istenség eszközei befoiyást 
gyakorolnak a világra j ezeknek és nem az ördögnek köszönhetik 
némellyek jósló tel1etsé~öket; a képzelődés hatalma csodákat mivel, 
rnellyek azonban csak természetes okozatok j a szerint amint az em
b('r egyik vagy másik bolygó alatt sziiletik, elháríthatja a rosz idé:lt, 
vadállattá változhatik s más csodákat müvelbet. Hittek a csillagjós
latban Campanalia és Fracastoro is; VI. Eduárd angol király Car
dana által jósJatok at tétet születeséböl, és Skóthon érsek-prímás~ 

ezen csillagjós gyógykezelése alá_bocsátá magát betegségében j Reicb
lin Németország legnagyobb tudó3a azon rnűködött, hogy a hüvésze
tet Pythagoras tanával egyesitsej I. Ferencznek Agrippa Kornél volt 
orvosa, kinek bírásáért V. Károly, VIII. Henrik s ausztriai Margit 
versenyeztek. Medici Katalin udvara telve volt csillagjósokkal j 
rnindegyik udvari hölgynek volt egy s azt rendesen bárónak hitták j 
IV. Henrik fia születéséböl jó~latokat tétetett magának j Mazarin és 
Richelieu gyakran tanácaot kérlek Jean Morin-tól j Tycho-Brahe nem 
nősült, mert a csillagok roszat jósoltak gyermekeinek. A jeles ma
thematikus Cavalit~r:i R u o t a p l a n e t a r i a czimü munkájában ki
nyilatkoztatja, mit tesznek körükben a c.iillagok, s hogyan gyako
rolnak befolyást mlnd a jóban mind pedig a roszban; Borelli, Krisz
tina svéd királyné számára egy védiratot készíte a csillagjóslat mel
lett; Stöfler Tübingából azt jövendölte, hogy a hát·om fő bolygó ta
lálkozása következtében a földet 1554-ben özönviz fogja elárasztani, 
arniért is Europa védelmi eszközökröl kezdett gondoskodni, s V. Ká
roly maga is nagy aggodalomban volt emiatt, jóllehet Agostino Nifo 
bátorítá öt. A naptárok tudós szerkesztöi is rémülethe ejték helyen
ként a világot, majd döghalált, majd a törökök betörését, majd ismét 
rosz esztendőt jövendölgetvén j és minthogy nemcsak az évszakot, 
de még az egyes napokat is megjelelék, mellyeken eret vágatni ta
nácsos, némcllyek készebbek voltEik meghalni, mintsem ezen tanáca 
ellen véteni. 

Röviden, a titkos tudományok akkor miotegy magasabb részét 
képezték az emberi ismerctelmek j az emberek minden esemény ki
menetelét Nootradamu:; s más csillagjósok jósir&taiból igyekezt-ek ki
t n d ni; VIII. Károly nagy bizalmat támasztott hadi vállalata iránt 
nz által, hogy egy jövcndölé:t hozatolt forgalomba, me! 'Y nagyszr~rii 

gyljzelmeket jósolt. A természet mintegy csodák sorának tekintetvén, 
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winden tünemény megfejtése a büvészet teendője volt; egy beteg 
gyermek, egy aszkóros nő, a. hirtelen meggazdagulás, a z égi háboruk, 
az optikai csalódások, az ideg-izgatottságok, sőt mi több a közönséges 
roszak mint pl. a szerelmi s féltékenységi bajok természetfeletti oko
zatoknak tekintettek ' hogy azokat megfejtsék, azt költötték, mintha 
az illetök szerződésre léptek volna az ördöggel, a kehely szent borá
val irott és saját vérökkel aláirt kötelezvénynyel kötvén le magukat 
annak. 

Nem szükség mondanunk, hogy találkoztak j ó z a n g o n d o I
k o z á su&. k is, kik szembe mertek szállani a k ö z v é l em é n y
n y e l s daczoltak az üldöztetéSJekkel, vagy ami néha még roszabb, a 
gunynyal. Valamint egyrészről a tudósok átvették a tudatlan köz
néptlSl a tévelyek alapját, ugy más részről ez annál szigoruabban ra
gaszkodott s alkalmazkodott a tudósok véleményeihez, amiből azu
tán számtalan őrjöngések származtak, mellyek néha rémletes okoza
tokban nyilvánultak. 

BoHzorkányok. 
A boszorkányokban való hit egyike azon tév elyeknek, mellye

ket a modern polgárosodás a régitől öröklött. Beszélik (nem mind
nyájan egyformán 1 ami egyébiránt igen szép kiváltsága lenne a té
velynek), hogy Lamia, egy igen szép s gőgös királynő, Jupiterrel sze
relmeskedvén, ezért a féltékeny Juno vetéltársa gyermekeit mind 
megölte volna, ami felett amaz haragra lobbanván, az országában 
találtató gyermekeket egytől-egyig megöletni parancsolta; azt is 
moodják, hogy késöbb megvakult volna s szemeit egy erszénykében 
hordotta, s hogy (isteni kedvesétől nyert engedély folyt án) azzá vál
tozhatott át, amivó .akart. Innét van az, hogy a l am i a név a gyer
mekek ijesztésére haszoáltatott 1) s innét származott a hozzá hasonló 
buja és vérengz8 nök megjelenéseiben s átváltozásaiban való hit 2) ; 

és a régi időkben némelly nök gyakran mint a megigézések okozói 
vádoltattak be. A latinok azt mondák rólok, hogy kiszopják a cse
csemők vérét vagy eltörpitik öket, saját emlőiket adván nekik, ami 
ellen azután foghagymát ~) és bizonyos varázs-szavakat használtak 

1) Lfu,. -roli-ro Kal -ru~ 't't't'oa~· q•o{Jov6a~· -ra fJ(l•lf''J, xuUev úr' uv-rol; 't'1jV 

Au,.iuv. Seol. Ari~topb. Ve~pe, V, 36. 
2) Neu pranaae Lamiae vivum puerum flXtral1at alvo. 

Horntiu~, Poet.. !'3!:1. 

:l) Praetecrea si forte premit atrix a.tra puP-llos, 
Viroaa immulgena exe~·tia ubera labria, 
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védszer gyanánt; hozzátevék még azt is, hogy a n ök baglyokká vál
toznak át, s innét vették nevöket ( striges) 1). Minö hitet táplált lega
lább a köznép a thessaHai boszorkányokról, a hold befolyásáról és az 
elváltozásokról, Lucianus- és Apulejusban elég alkalmunk volt látni. 
A Talmud, mellyben a régi hagyományos bölcseség egyes maradvá
nyaival együtt annyi tévely van összegyüjtve, bizonyos Lilith-ról, Ádám 
első nejéről mint az ördögök szülö-anyjáról s az ujszülöttek megron
tójáról emlékezik. Ezen bajok elháritása végett a lebetegendö nö 
azobájában az Isten, Éva és Adám neveib81 egy háromszöget rajzol
tak, s a falra ezt irták: T á v o z z á l o h L i l i t h. Azt is hitték, hogy 
Herodiades megnyervén keresztelő sz. János fejét, azt meg akarta 
csókolni, de ez visszavonta magát és nagyot fujt, mitöl a légbe vitet
vén, mai napig is ott jár-kel minden éjszaka. 

Ezen s más babonás hiedelmek a közép-korban is fentarták ma
gukat, s ekként tele vagynak velök a legendák, mellyekben a mysti
cismus a gonoszsággal, az iszonyatos a csodálatossal karöltve jár. A 
törvényhozók és tudósok elutasiták ugyan magoktól, de a köznép 
makacsul ragaszkodott azokhoz, mignem a titkos tudományok posvá
nyába bele vegyüllek ; az északiak jós-asszonyaikkal, földi manóik
kal, az arabok pedig tündéreikkel szaporiták azokat. 

A boszorkányok- s más effélékről közönségesen az a hit volt el
terjedve, hogy körutak a t tesznek 1 bizonyos helyeken összegyül
nek, s Herodiadcs és Diana elnöklate alatt bálokat adnak, aljas sze
relmeskedéseket üznek, farkasokká, roacskákká s más állatokká vál
tozván át 2), Ezen hit csakhamar olly mély gyökeret vert a közvé-

Allia praecepit Titini aententia necti. 
Seren. Sammonicus c, 69. 

A régiek azon véleményei, mellyek a biivijs mesterségek mellett tesznek 
tanu,ágot, Delrio II-ik könyvében olvashatók. 

l) Slrigea, avea nocturnaa Graeci t1t:(liya<; appell0111t; a quo malejicia mulieri
bua nomen inditum est, quas volalieas etiam vocant. Festus. 

~) Burchard, tizedik század elötti piispök poenitent.alisa, melly 8 Raccolta 
dei ca7W11i czimii munk8 19-ik könyvében látott napvilágot, sokat foglalkozik 8 
varázslatokkal. A pepnak 8 bünbAnóhoz 8 követkE>z!l kérdéseket kelle intéznie: 
Oredidiali unquam vel parti~epa fuisti illiua per.fidiae, ut incantatares, et qui se di
cunt tempulatum intmi88ares esse, possint peJ• incantationen1 daemonum out tempe
states commooere, aut mentea hominum mutare 'l Si eredidisli aut particeps fu
ieti, annuin unum per legitimas ferina poeniteaa. 

Credidisti aut particeps fuisti illius credulitatia, ut aliqua foemina ait, quae 
pe•· quaedam maleficia et incantationes fllentea hominum pernnttare passit, idest aut de 
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leményben, hogy perbe f,)gták az illy varázsnöket, kik l'endesen a 
hideg viz-próba alá vettettek s azok, kik elmerültek, feloldoztattak. 
Az ellenkez() csak keveseknek sikerült. 

Istentelenség Ó!! fajtalanság képezték ezen összejövetelek alap
ját j azorobat-napokon fényes vendégségeket Cdaptak, kigunyolandók 
az ezen napra 1·endelt böjtöt j szarzetesek tánczoltak itt j mindent az 
egyház szellemével ellenkeziíleg tettek, 8 oc8árolták legszentebb dol
gait. Azért a szent dolgokkali érintkezés 8 azok jelenléte megkettöz
teté az ördöngösök szP.nvedéseit, kiknek elméjök néha élénkebben 
szikrázott, ugyanis bámulatra méltó feleleteket adtak, latinul és hé
berül beszéltek s a távolesiS és jövend() dolgokat látták. 

Ezen alapult az ördögüzés tudománya, melly némelly esetekben 
olly bánásmódban állott, melly az egészségre igen ked vezöen hatott. 
Abban pl. melly San Martino-ról neveztetett, az ördöngösnek negyven 
nap és negyvPn éjjel kelle böjtölni ; és pedig az első héten csupán 
hamuban sült kenyérrel és szentelt vizzel kellett táplálkoznia, a hát
ralevő öt héten á t ihatott bort és ehetett szalonnát is, de nem volt 
szabad megrószegednie s tartózkodnia kellett a czompótól és angol
nától j továbbá csak szentelt vizzel mosakodhatott és sem gyilkolnia 
sem gyilkolást né:~~nie, sem pedig szemeit holtteslek szemlélésével 
megfertőztetnie nem volt szabad ; ha pedig az ördögüzií papot jöni 
látta, ürmöttivott még pedig a hányásig 1). 

A tizenhatodik században még jobban lllterjedt a boszorkány
ságokban való hit 2), valamint az is, hogy az ember az ördögtől meg
nyerheti azon vétkes élvezetcket, me Ilyeket az IstentiSI kérni nem 
mer. DJ ha volt mód egy illy rendkivüli halalommal szerzödésre 
lépni, miért folyamodtak abboz csak kevesen? Ilinni kezdék tehát; 
hogy felette nagy ezek szám11., s leginkább nök, kik maguk között 

odio in amorem, aul de amore Í·n odium, aut bona h01ninum in faacinationibua BUig 
damnare aut surripere posait ' Si eredidisli aut particepa fuisti, annum unu.m etc. 

Gredidisti ul aliqua foemina sit, quae hoc facere poaait, quod qua~~dam a dia
bow deceptae ae "1/firmant, neceuario, et ex prae cepto facere debere, idest cum dae· 
monum turha in aim-ilitudinem mulierum traruJformata, qua1lt l!ulgaris stultilia holdam 
vocat, certis noct-ibus equitare debe1·e super quaada7/t Le11tias, et in eorum 1e conaor
tio numeratant esse ? Si particepa fuisti i lliua c1·edulitatia, annum un?!m etc. 

1) Marteae, De antiq. Ecclesiae ritibua II ik köt. 993 l. 
") A com6i BArnsrdo szerz~tes (1584) mondja, hogy bosz')rkányok nPm IP· 

teztek tempore quo c01npilatum fuit decretum per dominum G.-atianum . . . . Stri· 
_qiarum aecta pullulat·e eaepit tantuntmodo a centumquinquagiata annia cifra, ut appo
t•et rx procea.,ihua lnquisitorum. 
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bizonyos titkos tárilulatot alakítottak, elnökökkel az élén s rendes gyü
lésekkel, czéljok pedig a testi gyönyörök élvezése s a boszukéj 
volt. 

A comói Fra Bemardo Hategno, fáradhatatlan inquisitor, D e 
st r i g i is czim alatt egy könyvet hagyott hátra 1), mellyben azon
kivül, hogy a boszorkányok létezésének erkölcsi bizonyosságát kimu
tatni véli, képtelenségnek tartja arról kétrlkedni 2). Szerinte ezek 
főleg péntek éjszaka gyiilnek egybe, s az ördög jelerlétében megta
gadják a szent hitet, a keresztséget s a Boldogságos Szüzct, lábbal 
tapodják a ker esztet , hüséget esküsznek az ördögnek, ennek kezét 
balkezök fejével érintvén, s lekötelezettségök jeleül valamivel meg
ajándékozván. Valahányszor azután az ugynevezett j e l es t á rsa
s á g játékaihoz fognak, fo hajtással üdvözlik az ördögöt, ki ottan em
beri alakban van jelen. Ez pedig nem képzeletben történik, mint né
melly l:.omályos esziiek követelik, de az illetők testileg, ébren és saját 
érzékeikben mennck oda, gyalog ha közel van ama bely különbc·n az 
ördög vállain, ki néha terhét a féluton elhagyja, s ez eltévelyedik ; 
mindez az illetőknek az inquisitorok elötti önkénytes vallomásaikból 
bizonyult be s köztudomásu az egész Olaszországban. Hogy pedig 

1) Folytatását képezi az a követkazö munkán&k: Lucerna inq·uisitorum hae
relieae prat•itat!:, rev. P, J<'. Bernardi comensia ordinis Praedicatorum ac mquisi
toria tgregii, in qua summatim continetur, quidquid desideratur ad hujuace inquisi
tionis sanetum munua exequendum Med iolani ap. Metios, 1566. Az lsten dicsöaégére 
kiadta a milanoi Inquisitor, több iziJen ujra nyomatott és Francesc-1 Pegna által 
fejtegettetett. Ime néhány szab!lytl : "Kevé.i jel elegendő arra, hogy valaki eret
neknek tartassék, egy jelentéktelen ismert<'tÖ jel (74 lap), söt a gyanu és hir i.~ 

(39. lap.). Nem szükséges, hogy a t&nuk vallomásai egybehangz6k !egy ~nek; ha azt 
mondj!k, hogy ballomásL61 tudják ama gonoszságot, nem kötelesek azt bebizouyi
tani (79. la!J.); mit sem te~;z, ha a tanuk az eg·yh!zb61 ki vagynak közösitve, vagy 
g·onosztevök (6fi. lap). A ki biztosan akar bahvlui, igy te.;zen: ha valaki az eret· 
nekség hirében vagy gyanujában áll, idéztessék meg és hallgatt~~Sék ki, bevallja? 
bene quidem; ha nem, tétessék tömlöczbe, (3. lap); az iigyvédek az eretnekek
nek segédkezet nem nyujtanak s tanácsot n rm osztogatnak; az illy perek az 
ügyvédek Jármái nélkiil is bevégezheti.lk. Fele bLezé~nek nincs helye ( 18. lap) ; a 
bevaliAs a per mind~n egyéb hibáját elenyészteli (27 lap); az inquisitor nem kö
teles a pert a világi hatóságnak megmutatni, ez aaonban tartozik amannak min
den intéseit végrehajtani (f\0. lap) A per nem hiányos, hamindjárt a tanuk val
lomásai nyilvánosságra nem is hozatnak s a b ünö ssel rnl\solatban nem kilziil

tetnek." 

') A hires jogtud6s Pomponani azt állitváu, hogy ezen Loszorkányságok 
nem l rln'l>ll·k .... ördög miivei, ezért ]Je incanlationi/Jtu czimü könyve az Jndel(be 

tétetett. 
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ellenfelei ii!Záját még iukább betömje, magáról hoz fel példákat, mi
dön ugyanis Veltlin völgyében illyes perekkel foglalkozott, teljes hi
teltl egyének erösiték előtte, hogy a boszorkányokat saját szemeikkel 
látták. Nem volt ember Comóbán, ki ne tudta volna azon esetet, 
melly ötven évvel előbb Mendrisioban Lorenzo da Concorazzo pol
gármesterrel és Giovanni da Fossato-val történt, ezek ugyanis fölkér 
tek egy boszorkányt, hogy vezetné el öket játékukra, a mit ez meg 
is tett, s igy látták az összegyült boszorkányokat, de az ördögtől ész
revétetvén, ez hatalmasan elverette öket 1). 

Jean Bodin azt mondja, hogy gyülekezetökben egy nagy fekete 
kecske-bak van s e körül tánczolnak, azután farka alatt megcsókol
ják, égő gyertyát tartván kezökben ; ekkor a bak lángba borul, s 
hamujából mindegyik vesz magához egy adagot, az által a szomszéd 
teheneit, lovait, marháit sőt embereket is megrontandó vagy megö
lendő j az ördög pedig hangosan igy szól hozzájok: "Boszuljátok 
meg magatokat vagy haljatok meg. u Q u is e r g o - felkiált Ra
tegna - d i c e r e v c l i t h o c i n fa n t a s i a a u t i n s o m n i is 
c o n t i gis se? Kétségen kivül helyezi a dolgot azon körülmény, 
hogy ezért számtalanok megégettettek, s ebbe magok a pápák is be
léegyeztek. 

Valóban ezen érv döntő volt_. mert az inquisitio, melly az eret
nekek ellen állittatott fel, most a boszorkányokra is kiterjeszté mü
ködését, és Europa a törvényes vérontás szinhelyévé lett, mellyekben 
olly dicsőséget helyeztek azok szerzöi, minöt a hadvezérek és hősök 
a véres csatákban. A boszorkányoktól való félelem leginkább a mys
ticismusra annyira hajlandó Németországban volt elterjedve, amiért 
is VIII. Incze pápa 1484-ben egy menydörgő hullát bocsátott ki azok 
ellen, és Institoris Henrik s Sprenger Jakab inquisitorokat küldé oda, 
hatalmat adván nekik 1 hogy azon istentelenséget bármi módon és 
eszközök által kiirtsák. I. Miksától támogattatva, ezen inquisitorok 
avval kérkedtek 1 hogy öt év alatt csupán a konstanczi megyéböl 
négyszáz-nyolczat végeztettek ki; a trieri választó-fejedelemségben, 
mint Möhsen beszéli 1 néhány év alatt hatezer ötszázan fogattak 
perbe a boszorkányságért; Flandriában 1459-ben rendkivül sokan 
gyilkoltattak meg j Genf-ben három hónap alatt ötszáznál többen 
itéltettek el 2). Spanyol és Francziország szintén vérbe borittattak 

1) Ezen tényt idézi Bodin is Daemmwmania czimü munkájáuak előszavállan 
ngyszintén Silvestro szerzet.es és Luther első ellenfele is Mirabili operationi de lP
streglte e de li demO'IIj czimü könyvében. 

') Tartarotfi, I. könyv. 



477 

a boszorkányperek által. Pierre Crespet azt mondja, hogy I. Ferencz 
idejében Francziaországban százezer boszorkány létezett; hanem 
Trescale, ki 1571-ben elitéltetett 1 de megkegyelmeztetett, bevallá, 
hogy még többen valának. Nicolas Rémy, hires jogtudós és a lotha
ringiai herezeg tanácsosa, avval kérkedett, hogy tizenöt év alatt ki
lenczszázat végeztetett ki 1) ; mondják, hogy IV. Henrik csupán La· 
bourd tartományban hatszáznál többet ítéltetett máglyára j Sziléziá
ban 1651-ben kétszáz, Würzburgban 1627- és 28-ban százötven éget
tetett meg, köztök tizennégy lelkész és öt kanonok. Olaszországban 
ugy látszik legszerencsétlenebb volt e tekintetben a cornői egyház
megye, hol ar: inquisitor 1485-ben negyvenegyet égettetett meg j és 
Bartolomeo Spina állitása t;zerint ottan csupán egy évben ezernél 
többen fogattak perbe s több mint száz pedig megégettetett. 

Ennyi per- és áldozattal szemben megrémül az ember lelkében 
s kétkedve kérdi magától, hazugság volt-e mindez vagy őrjöngés? 
vagy talán a vérszomjazó törvényszékek találmánya ! 

Hogy a büntények szaporodnak, ha büntettetnek, kétségbevon
hatlan tény mindenki előtt, ki az emberi sziv gyengéit tanulmányozza. 
Hogy az ember hajlandó annak elkövetésére, amit mások által elkö· 
vettetni hall, a tapasztalat eléggé igazolja. Meglehet, nem measze 
vagyunk azon idüponttól, midőn némelly, a boszorkányperekben elő

fordult s való tüneményeket az állati delejesség utján megfejteni si
kerülend, e titkot azért szükséges a tudománynak tanulmányozni nem 
pedig egyszerüen eltagadni. Mellőzöm azon felette különcz eseteket, 
mellyeket a gyógytan ma is fürkész anélkül, hogy azok okait fel birná 
találni, különösen az idegbántalmakban és ama méhgörcsökben, mely
lyek egykor zarándokolásokkal gyógyittattak, ezen időben pedig ör
döngös betegségeknek tartattak. Ha pl. az tapasztaltatott, hogy va
lamelly nő baj a Yalamelly intézetben vagy kolostorban másokra is 
elragadt, ezen körülmény mindjárt a boszorkányságnak tulajdonítta
tott. A tény létezett s a természet határain kivül esőnek találtatott; 
okait kimutatta amaz idő tudománya és közvélménye; az eljárást 
pedig szabályozta az akkori jogtudomány. 

A ki józan eszét épségben megtartotta, néha hathatós de nem 
eszélyes védszareket javasolt. Ha a vampir valakinek vérét kiezitta, 
a hatóság a hullát megégettette s a baj Montaigne szerint megszünt. 
Egy mantuai urhölgy azt hivén, hogy megbabonáztatott, orvosa Mar-

1} Az 1irdög ottan Pet·ain meaternek biv11tott. L!sd Dumont, Ea ju.ttice cri
minelle des ducMs ae Lormine et de Bm·; 184S. 
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cello Donato akként intézke(lett, hogy Urüléseben r>zegek, tollak s tük 
találtattak légyen, minek következtében ö azt hivén, hogy azok csak
ugyan belőle hajtattak el, meggyógyult. Igen, de miután a. tény való 
volt, s a nö saját szemeivel látván azokat, rólok nem kételkedhetett, 
meggyözödését valamennyi i!lmeröseibe, ezek ismét az övéikbe át
önték. 

A boszorkányok képzelödé~ére nagyban hathattak a füstölök 
és kenöcsök, mellyek Della Porta és Cardano szerint altató csucsor-, 
beléndek-, mákony-, nadragulya-, bürök, szirompár- s laudánumból 
készítettek. Agrippa szerint káprázatot idéztek elő a lenmag, petre
zselyem,- zeller, koriander, bü1·ök, assa foetida és Jinkamaggal be
hintve 1). Illyes módon Gassendi nehány parasztot elaita tot t, előre 
figyelmeztetvén öket, hogy a boszorkányok gyüldéjébe fognak vi
tetni, a kik felébredvén részletesen elbeszélték az ottan történt dol
gokat. Hirneves orvosok erősíték az ördöngös betegségek létezését, 
sőt a kitünő Zaccbia is, ki különben 9Zt állitja, hogy a tébolyodoLtak 
és méhgörcsösek is ördöngösöknek tekintettek, hogy a gyomorbajok 
és lépkóros változások is szülhetnek ollyas okozatokat s hogy Dávid 
hárfájával természetes módon gyógyitotta ki Sault buskomorságából; 
megengedi, miként az ördög ezen betegségek által a betegeket saját 
gonosz ezéljaira felhasználja. 

Néhány eset valósága elég volt, hogy a perre ürügyet szolgál
tasson. Emlitettük már, hogy a jogtudówk minö ügyességet fejtet
tek ki ezekben, behozván a titkos eljárást, melly gonoszság segélyé
vel a legbecsületesebb ember is elitéltethetett. Miként is menekül
hetett volna ez alól a férfi s még inkább a uő, kitéve a magány iszo
nyainak sa mások szenvedése iránt érzéketlen birák kegyetlenségé
nek, kivált miután ezek ama szerencsétlenek elitélésébe dicsőséget 
helyeztek, sőt abból gyakran nyereséget is huztak? Sokan tehát 
meggyőződve arról, hogy mindcn esetre meg kell halniok, vagy ha 
fölmentetnének is, a halálnál is kinosabb gyalázat vár rájok, ö nk é n y t 
vallottak, ami a közvéleményt még inkább megszilá.rditá. 

A bírák magok is épen olly ba.bonások valának mint a vádlot
tak, és szabályaik azt szabták eléjök, hogy a boszorkányt háttal vc
zessék a szobába, hogy igy ök elöbb lássák ezt, rnint ez öket~). Egy 

1) Miodenki ismeri ll kénégeny (a~ther ,ulphuricum) beszivl••ám•k oem
rég fölfedezett hatluát.. Davy egy kor a z 6 tél eg gázt lehelvén be, att61 egyidőre 
megholon<iult. Lásd Ennemoser, Geachichee der Magie. Lipcse 1844. 

') A boszorkányllk n~~k nem vo It hatalmuk a miiködö in qui .i torok felett, és 
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másik szabályuk azt mondja, hogy ha a vádlott a kén szagát nem 
szcnvedheti, jele, hogy ördöngös; azután a vádlottat meztelenre vet
köztett~k és megvizsgálták, ha vajjon nincs-e nála valameily varázs
szer, melly a való fölfedezését lehetetlenné teszi. Nem volt törvény
könyv, mellyben a boszorkányságok ellen büntetések ne lettek volna 
~znbva, s hogy az inquisitio által inditott perek szabályszerüeknek és 
törvényeseknek tartattak, mutatja azon körülmény, hogy az eljárást 
szabályozó törvények, a helyett hogy titokban tartattak volna, ki
nyomattak 1). Égyébiránt miért is tartolták volna titokban, miután 

.ezfn boszorkányok s gono~tevök több izb~n kérdeztetvén, ruiért nem uántjá.k a 
~ir!kat és,inquisitoroka.t, azt feleltfk, hogy több iz ben megUsérlették, de nem tehet· 
télr." UgyaLezt mondja Girolamo Mengbi szE'rzetes Compendio dell' arte eaoreia· 
tica (V eleneze 1605) czim!I rnunkájl\ban (416. lap). Ez mindazáltal azt tanácsol
ja a bíráknak, hogy vigyázzanak magukra, n e hsgyják msgukat általok érintetni 
.és szentelt sót, pAlmlit s filvekft pl. nttl!.t és más illyeseket hordjanak magoknlll" 
(4'30. lap). 

1) A szAIDtalanok közlll csup~n azokat ernlitern fel, rnellyek kezfiu,nél 
vagynak: 

Eymerlc, Dirett.orio degli lnquisitol'i. 
Oarena, De offieio Sanctae Inquiaitionit. 
Pegna, P1·axia Inquiaitorvm. 

Flores commentariontm in Direc.toriunt Inquiaitorum, collecti pe1· Fr. Aloystum 
Bartoiam mediolanenaem, Milano 1610. 

llasini, Sacro araenale, ovvero Pratica dell' officio cúlla Santa Inquiaizione 
di n.ouvo corretto et ampliato Bologna 1665. S z6ba hozván a büvészeket, bo~zor

kányokat és varázslókat, krk ellen a hitn yomoz6 sEék (Sant' Uffizio) fellépni 
köteles, " tabbek között ezt mondja: .Miután az illyes Rzemélyek OlaozorazAg 
különbözö helyein, ugy~zinttn künn is ft•lette számosan taii\Itatnak, annál inkább 
szükséges e tekintetiren a bazgalom ; ugyanazért tndni való, hogy !'zen pont 
alA tartoznak mindazok, kik az örrlBggl'l t1yilván vagy alattom b an, mag?k vagy 
mások részére szerzödést kötöttek . 

• Azok, kik (miként Ilk állitják), gyür!Ikben, tükrökben, érmek ben, üvegec~kék
ben s más illy eHzközökben ördögöl<et tartanak beszorítva. 

"Azok, kik testöket lelk öket eladták m·ki, elpártolván a kath. hittöl; kik 
mrgesküdtek, hogy az ö1·dögéi Jepznek, VRI!Y írásban, vagy talAn épen saját vérök
kel Jekötötték magukat neki. 

"Azok, kik az ördögulllt.a, vagy (mint mondani szokás) a boszorkány-táncz-
ru. mennek . 

• Azok, kik okoR vagy ·oktalan állatokat mf'gbüvöln~k, feláldo~ván öket az 
ördögnek . 

• Azok, kik azt nyiltan vagy alattom b~ n imádják, s6t., kenyeret., timsót s rnfls 
t:\.rgyakat ajllnlván fel neki. 

.Azok, kik öt •~gitségül hívják, valameily kegyelmet kérvtln tllle, vagy 
Jetél"ll~Inek előtte, gye1·ty~kat, vagy m'\ R vi1Agit6 Rzereket gyujtanak neki, továb-



480 

az inquisitorok epeu ugy jártak el, mint bá.rmelly más törvényszék 
vagy biróság 1). 

Az éji összejövetelek létezése csakhamar vita tárgyává leve. 
Samuele De Cassinis sz. Ferencz rend ü szer ze tes bebizonyítani igye
kezvén, hogy az ördög e nöket valósággal nem viszi a sz6ban forgó 
gyülekezetbe, de csupán bizonyos önkívületi állapotba helyezi öket, 
mellyben azt hiszik, hogy repülnek, vagy pedig hogy a boszorkányok 
társaságában v~~ogyoak, Giovanni Dodone dominikanus erősen állítja., 

bé. szent angyal, jehé1• angyal, Jeleete angyal, szentséged ,; mfls hasonló czimeltkel 
illetik. 

"Azok, kik ollyasmit kérnek tílle, mit ö meg nem tehet, mint pl. a sza
bad akarat kényszeritését, vagy olly dolgok megjövendölését, mellye'k szabad 
akaratunktól függenek. 

"Azok, kik ezen öruögi cselekvényekben szent eszközöket, pl. szentségeket, 
azok alakját vagy anyagát, a szeutségeltbez tartozó és megszantelt tárgyakat s 
bibliai szavakat haszné.lnak. 

"Azok, kik az oltárra, hol mise tartatik, babol, ti8zta papírt, delejt vagy 
más tárgyakat tesznek a végböl, hogy azok által a szeut mise megszentségleleni
tessék. 

"Azok, kik az cgybb által jóvá nem hagyott, sőt l<árhoztatott imAkat tar
tanak, imak é~ mondanak, miné:lk pl. az alább követkczé:lk, vagyis: 

"Rzok, mellyek &Zért mondatnak, hogy az illeté:lk mások bec~telen szerol
mét mrgnyerjék, miné:lk a sz. Dániel, sz. MAria és sz. Ilona imádsAgai ; 

"azok, mellyek azért mondatnak, hogy az illetök Altalok megnyerhessek, 
miként a jövendő és titkos dolgokba belál!sanak, minök Szent angyal, Fehér an
gyal sat. Édes azüz s wás dfélélt ; 

"azok, mellyek ismeretlen neveket és pedig ollyakat, mellyek jelentését sen
ki nem tudja, ugyszintén betüket, köröket, h6.romazögeket sat. tartalmaznak, mi· 
nőket az illeté:lk magol< kal hordanak, r észint hogy mAsok j 6 akaratilt maguknak 
biztosítsák, részint hogy ellenségeik fegyverei nekik ne Arthassanak, vagy pedig 
hogy a kinzilsok kö~epetl az igazat be ne vallják. 

"Ezen pont alA tartoznak még azok, kik lélekidéző iratokat ta1tanak, va
rilzsolnak és a esillagjóslathoz folyamodnak olly dolgokban, 1nellyek az ember sza
bad akaratjAtól függenek. 

"Azok, kik (mint mondják) aiDbertársaiknak gyötl·elmeket okoznak, vagy 
pedig a tüzhöz fazekakat tesznek, hogy azokat kinoz%Ak, vagy a hAzasoknAl a kö
zösülést akadAlyozzAk. 

"Azok, kik babot szómalt, lmrjokat araszszal mérik, a kezeket vizsgálják, 
vagy vizsgá.ltatják, hogy azokból a jövőt, vagy multat megtudhassilk s más efféle 
babonaságokat cselekesznek." 

1) Midi:ln Morellet 1762 ben a Di1·ectorium inquiaitoru111 munlu\.t lefordította 
volna, Malesherbes ezt ID<mdA neki : "Ön azt hiszi, hogy rendkivüli tényeket s 
hallatlan törvénykezési példllnyokat gyUjtölt <·gybe. Tudja meg tehilt, hogy Ey
marie jogtudománya és inquisitiojilnak törvénykönyve körülb~liil ugyanaz a mi 
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hogy a repülés valósággal megtörténik 1). Ezen állitás igazsága mcl
lett kardot rántottak Joan ne sNider2) és Nicolaus Jacqueriusa) Domon
kos rendü szerzetesek, ugyszintén Mamor Péter kanonok 4), Inatito
ris Henrik és Sprenger Jakab inquieitorok s a. M a ll c u a ma l e fi
c a r um szerzöi, továbbá Bartolomeo Spina •), Silvestro Mazzolini 
másként Pietro szerzetes és Paolo Grillandi florenczi jogtudós, ki 
előbb mindezt tagadta 6), sőt még Giovanni Pico della Mirandola 
is'), megszüntetendö ekként a botr1inyokat, mellyek a gyak'ori kivé-

büntet8-jogunkkaL Én zavarba jlltt.,m Malesherbes eroen Allitásó.n (hozzáte-
szi Morellet Memoires L 36). de késöbb beláttam hogy igaza volt." 

1) Fr. Vittort a. Praelectiones theologicae li b. II. de magia 97. 
•) Myrmecia bonot-um, seu forrnicarium ad exemplum •apientiae de jo1'111ici• 

De vi8ionibU8 et revelationibus. 

3) Flagellum haerelieorum .fascintwim·~<m. 

4) Ftagellum maleficorum. 
') De 1trigibw 15íl3. és négy védirat 152ií-r81. 
•;) De sortilegiis. 

') Strirc, si'!le de ludi.ficaticme duemonum 1623. Az olasz fordításban, melly 
Ve lenczében 1566- ban ll libro delto 8tt·e.'la ot>t>ero delle illusicmi del demoRio 
czim alatt jelent meg, u fordit6 Frá Leandro degli Alberti az elllszóban ezeket 
beszéli: "A mnlt évben felferleztetvén itten ama gonosz és istentelen nlli ÖBBilejöve
telek és jlLtékok, hol ut. lsten megtngRdtatik, káromoltatik és kicsufoltatik, ngy
~zintén a megviLitás szent jelr• a kereszt ll~bhal tapodtatik, s hol szent hitiink 
ellen más aljas tények is elk<>vettetnelt, ennek következtében az eretnekek bölcs 
és szemes erkölcsbirája s inquisit.ora a dolgot tüzetesen megvi~sgálván és f'ólis
mervén, ezen elvetemedett embtJrek köz öl sokat iltRdott a bir681\.gnak, me Ily a 
törvény parancHa szarint azokat egy n11gy faru.kásrR tétette s megégettette, go
noszságuknak ekként. jutalmAt veendők, s másoknak rémitll példlml szolgáland6k. 
Most is naponként azon müködvén, ho g·y a sBut·6s töviseket és gyomokat a j 6 és 
illatos füvek, vagyis a jámlJor kel'esztények közlll kitépje és kiirtsa, sokan sértö 
szavakban oda kezdenek nyilatkozni, hogy igaz~ágtulu.n dolog lenne ezen embere
ket illy kegyetlenül kivégezni, miután semmi ollyast nem tettek, amiért ezen 
büntetést megérdemlették volnn. Minrlnzt. ngyaui8, mit az emlitett jMékokr6i 
mondottak, vagy ostobaságbt'Jl vagy józtm tÍ.•z hiányából, vagy pedig a vértanul 
kinokt61 val6 U l elmökben mondák, s nem iH v alószinii, hogy akár a sz. osty{m, 
akár Krisztus keresztjén, ~tkll.r pedig sz. hitiinkön illy gyallt.zatok és m<iltatlanaá
gok követtP-thett ek voln~~ el amaz em berek ál tul ; ezt pedig az is bizonyítja, hogy 
sokan, kik elllbb azon gonoszságokat bevnllották, késllbb állhatatosan tagadtAk, 
nmit bizonyr\ra nem tesznak vala, ba uzokat val6ságg·al elkövett.ék volna. Ezen 
kiv ül még ~r·k más rlolgot is felhoztak kAl'lto?.atos okoHkoitAsuknuk érvényt ezer
zendllk. Ez ol1b6l a n~p között napról napra mindinkább Rzaporodtak nz illyes 
zugol6dAsok, mollyekröl ertesülvén 11mi nemes fejedelmünk Giovanfl'ancesco 8 ke
gyelmessége, épen olly j 6 keresztény mint m üvelt és tudós férfiu, s némi kételye 
!~vén e dologban, elhntiLrozta arr61 magAnak tl\kéletes t.ndomá~t szerezni éa szi-
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geztetéeek miatt támadtak. Leginkább meg volt az illyes dolgokról 
gyözödve Girolamo Menghi di Viadana atya; munkája fe !ette m u l a t
s á g os olváemány, mint azt czimlapja is mondja 1). A fent emlitett 
Nicolas Rémy Daemonolatreia (1595) czimü munkája, melly-

goru vizsgillat alá venni nem csak a vM alapját de a legkisebb részleteket is, 
mellyek a körÜl rolmerÜlnek l eJ(lszÖr is személyesen jelen VOJt R kiballgatásokon, 
mellyek az inquisitorok által eszközöltettek, azután négyszemközt s részletesen 
kikérdezte llket az emlitett istentelen játékról, ugyszintén az utálatos szertl\l'tAsokról, 
a azentségtelen szokásokróls a kArhuzatos és undok cselekvényekröl, mellyek ottan <ii
vatoznnk; és pedig nem csupan egyet, de sol111t közülök ; és ugy találván, hogy a fon
tosabb dolgokra nézve mindnyá.jan megegyeznek, (noha némelly jelentéktelenebb 
dolgokban, vagy emlékezö tehet~égök gyengesége, vagy pedig a rosz akaratu 
ördög csalalrdsá.ga miatt némileg el is tértek egymástól) vagyis egészen bele vagy· 
nak merülve ama fertelmes bünökbe, mellyeket. a keresztény ember szemérmes 
füle mély botrá.nykozá.s nélkül nem i~ hallhat, mint Krisztus Jézus igazi szolgája, 
s mint müvelt é~ tudós férfiu, hogy az örclög leselkedésPit, s titkos incselkedése-
it felfedezze, a Krisztus hitének teljes igazságAt minden helyen ragyogtassa, hogy • 
ekként régi ellenségünk cselvetéseitől mindenki örizkedhfssék, s hogy végre az 
mindenütt annál jobban üldözte~bessék, ezen három ltönyvet irta az ördög 
amaz istentelen és elvetemült iskolá.ja\ról, lult vig, de mindazá.ltal tudós férfiut 
egészen trérAs modoruan mint vitatkozókat léptetvén föl, azután egy ravasz 
boazorhányt hallgatvé.n ld, s az itéletet egy igen okos biró szájába ad
ván, mindez olly rrnddel, annnyi sollolcllllu i~merettel s annyira mulatsá.gos 
modorral van eléadva, hogy az olvasó ha egyszer hozzá kezd, le sem teszi ke
zéből, mig be nem végzi, mindig érdekes, szokallan, okos és figyeimét lekötö dol
gokat olvasván s folytonosan azon reményben tartatván, hogy a következök is 
épen olly mulattatók leendenelt.'' 

Egy darabot közJünk belöle e könyv végén 11. Pelvilágosiló Jegyzetek-ben 
I) alatt. 

1) Compendio dell' m·te eaorciatica, e possibilila delle mirabili e 1lupende ope
l'tUioni delli denwnj e de' malefirj, con li rimedj apportuni alle infermila maleficiali .• • 
Opera non meno giovetwle aqli eaorciati, elte dilettevole ai leUoti, et a commune 
utilila prJata in luce. Veleucze 1606. E könyv felette gazdag ad01ná.kban, 
különösen a boszorkáuysá.gokut illetőleg, egyet ime itt közJünk belöle: "Azon 
idllben, hogy a velenezei köztAr;asá.g· a ferrarai hen•zeggel egy nagy ba\boruba 
volt elegyeledve, a gyözhetetlen hadvezér aragonisi Alfonz, calauria-i herczeg, 
több mlls föurral Milanóban idözött. Egy alkalommal hosszas beszélgetés fej
löclött ki közöttök a szellemekrlll és ö!'dögökröl ; egy;k igy, másik arnugy vé
lekedvén, mindenki elmondá. saját nézetét. Miután a berezeg sokáig hallgatta vol
na ezeket, végre következöképen sz6Ialt meg : Tudják meg uraim, hugy mindaz, 
mit a roaz 1zellemekröl beszélnek, igaz a épen nem a kepzelödla mUve. Ö ekkor el
beszélte nekik, hogy midön egy alkalommal Varrone Cnl11uria városában tar
tózkodott s a kormányzási gondok és Aliarnügyek utAn egy kis szórakozást 
aknrt volna. magbak szerezni, tudtára ndntott , hogy a vArosblio egy , a 
tisztátnlan szellemektől megszállott nö talált11tik. Erre ö megpnrancsolá, hogy 
61l eléje vez'ltte~sék, ami azonnal mng iH tö,·tént. A herc,eg minrljárt m~g-
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nek tárgya az érintett tat·tományban perbefogott boszorkányok val· 
lomásaiból van meritve, nagy tetszéssel találkozott. Philipp Louis 
Elichius 1) élesen kikeit azok ellen, kik a boszorkányságok létezését 
kétségbe vonták; a spanyol Torreblanca egy értekezést irt e tárgyról 
a jogtudósok számára 2), ugyana~t tevé Goehausen Armin Németor. 
szágban 9). 

szólitá öt, de ez mitsem felelt, süt meg ~em mozdult 1 mintba csak eszmélotlen 
A.llapotban lenne. Ezt lAtván a herezeg s eszlibe jutván, hogy nyakán egy kis keres:ll
tet visel, mellyet Kapisztrlm JAnostól kapott s mellyben egy oreklye éa egy da
rabka szont ostya van, azt levetto nyakáról, a észrevétlenill az eszmélet nélkiill 
nö karjAr~ kötötte, ki azonnal el kezdett ordítani , száját filirevonni s szemeit 
iszonyatosan forgatni, mit látván a herezeg, azt kérdé tlíle, millrt orditana, ki 
azonnal azt felelte, hogy vegyo le a karjáról azt, mit oda tett. É. mit vegyek le, 
kérdé a herezeg. A kis keresztet, meUyet titokban karomra kötöttél, mert abban 
vagyon egy darabka Krintus ktl'1/#ntjéhöl, 1zent ostya éa egy, az én legnagyobb el
len.égem által megazentelt viasz-ke1•eszt, felelte a nö. Midön a herezeg e kivánsk
gát teljesítette, a niS visszaesett eJ(I.bbi eszD'léletlen AllRpotóba. Minthogy e pilla 
natban belépett a velenezei követ, vele fontos ügyekrlll beszélgetendll, a nö ki
vezettetett. Midlln az éj beállott B a herezeg m!r le akart feküdni, hirtelen nagy 
ordítast és zajt hall a "palotAban, mclly egészen szobájAig hatvAn, ISt meglehetö
sen megijesztette, ugy hogy biztossAg tekintetébill néhány szalgAt szólitott be ma
gAholl, s azokat ottan tartotta, velilk együtt az egész ~jen i\t mitaem aludván. 
Másnap ismét mnga elé hozn.tta a nöt, ki mosolyogva kérdé töle, vajjon a mult 
éjjel nem félt-e egy kis~é. Ekkor a herezeg sze mrehlmyásokat tett neki, miot 
egy olly pokoli szellemnek, ki a hulandók nyugalmAt hll.borgatja, és azl kérdé tllle, 
ha vajjon ö volt-e azon s:.~ellem, ki ama nagy zajt okozta és álmll.t megzavarta 
mire ll igen-nel válaszolt. És hol voltdt elre}tve 1 kérdé tőle a herczeg. Én, felelé 
a szellem: azon mennyezet tete}én voltam elre}tve, melly dgyadat környezi, éB mon
dom neked, hogyha nem lettek volna ra}tad ama azent dolgok, mellyeket nyakadhan 
elre}tve viseln 8 azok engemet nem akadályoznak, minden bizonynyal megfogtalak a 
kivetettelek volna dgyadhól. Söt még töMet mondok neked, mindazt mit tegnap a ve
lencaei köveltel henéltél, azth-ól azóra képes vagyok neked elmondani, miután mindent 
halloUann éB értettem. Ezt hallvAn a herezeg, kioyilalkoztatA, hogy az lehetetlen; 
miodazll.ltal meg akarván errlll győződni, kiparancsolá a szabájAban levllket, s 
evvel a szellemnek meghagyá, hogy beszélné el hAt, a mi közte és a velenezei 
követ között történt ; a ki is, mintha csak j elen lett volna, szór6l sz tra ugyan
azon rendben és modorban;eibeszélte a niS szAja által a közöttök történt dolgokat; 
ami annyira meglepte a berczeget, hogy ~zuiAn mindig hivé, miként s- rosz 
szellemek mindenütt a Jégben, ugy mint az emberi testekbeo szüntelen kóbo
rolnak. 

l) De daemonomogio,, sive de datmonia coc?ll·gia, cacomagorum et lamiarum 
energia !607. 

') Epitomen ddictonna, in quibus aperta t:el occulla invocatio daemonum in
tel-venit. 

3) Proceasua juridicua conl!·a sagaa et veneficoa, una cum decisiomhua quaeatio

num ad hane mate1·iam pertinentium, 1630. 

31* 
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Felette szánandó lenne az emberi ét~z, ha a tévely nem találna 
ellenmondásokra, mellyek még az igazságot sem kimélik meg. Ma
gok a könyvek, mellyek a boszorkányságok mellett irattak, mutatják, 
milly számos ellenei voltak e véleménynek. Midön Leandro degli 
Alberti inquisitor 1523-ban a mirandolaiakon annyira kegyetlenke
dett, a nép zugott a tulságos szigor ellen, melly eme félrevezetett sze
renceétlenek elleneben alkalmaztatott ; a kölni hittudó8ok helyben
hagyásukat jelentvén ki a M a ll e us ro a l e fi c a r um mdmii 
munka felett, panaszkodnak, "hogy sok lelkéKz és hitszónok nem 
átaHja beszédében a nép előtt nyiltan azt állitaui, hogy boszorkányok 
nem léteznek vagy az embereknek nem át·thatnak, és ezen eszélyte
lenségök által feltartóztatják a világi hatóság büntető karját;" a ve
lenczei tanács 151 ~-ban roszalván azon tnlzásnkat, mellyeket az in
quisitorok Valcamonicában, a boszorkányaligról kiilönösen elhirhcdt 
helyen elkövettek , magához ldvánta a pfreket, és elhatározta, hogy 
illyes ügyekben a városi elüljárók az egyháziakkal együttesen járDli
nak el. Derekasan küzdöttek e téves közvélemény ellen Alfonso 
Spina sz. Ferencz rendü szerzetes •), Amhrogio Vignato lodi-i nemes 
és jogtudós 2), és még nagyobb bátorsf'1ggal Molitor Ulrik konstanczi 
jogtudós és páviai tanár 3), ke1·eken tagad ván, hogy az ördög képes 
legyen nemzeni, s határozottan állítván, hogy a boszorkányok repü
lései és összejövetelei csupt\n a képzelet játékai; illy értelem ben nyi
latkoztak Gianfrancesco Ponzinibio piacenzai jogtudbs 1), Alciat And
rás 5) 1 és Martin d' Arles spanyol hittudósu), ekként ama szerencsétle
neket a haláltól mRgmentendlík. A hires skót Regináld szintén ta-

I) Fortalitium fidei. 
1) De hnereai-
3) De pythonicia 11~1diet·ilms, 1481). 

') De lamiis et exceUentia utriuaque jw·i.9_ 
•) Parergon juria_ "Alig ho gy (írja ö VIL köuyvének 2a-dik ;feje~c

tében) a tudori jelvényekkel feldi•zitve haza mentem (1517), mindjárt ajánlkozott 
RZ els6 ügy, mellybcn jogi véloményt kelle Rdnom. !~gy inqnisitor ugyauiR, ki 
az eretnekek kifiirkészésével volt megbiz vu, Rz Alpesek alatti völgyL•kbe jött, 
ldtudandó az eretnekeket., kiket mi boszorkányoknak neveziink. Már igen sokan, 
száznál több illyes egyén égettetel t meg, ~ mujd mindcn nap uj áldozatok mutat
tattak be Vulltánnak, kik kilzlll tiibbekct inkább vahtmelly hnjtÓFZM mint tüz ál
tal kellett. voln11 m~gtiijztjL11ni; migne m 11 JIH.m•ztolt fegyvert l'ngn<lvll ellenRzegiil
tek ezen erllszakosltodl\snak, és az iigyet n pii~piik el ó vit.télc Ez h nzzfLm kiilrl
vén 11z irományokat véleméuyeuwt ké1·tt•," 

6) De 91tpei'6litiorl'ibus. 
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gadja, hogy Rz ördög a terméf;zet rendes folyamát megváltoztat
hatná 1). 

Ezek főleg Damasus pápánn.k egy, ma már hamisnak bizonyult 
k:jnonára támaszkodtak, rnellyben a boszorkányok eme légutazásai 
egyenesen a képzelődés játékainak nyilvánittattak. Ekként valóban 
kiilönösnek tünik fel, hogy némelly hittudósok amaz (~jjeli összejöve
telekben való hitet, mások ellenben azok kétségbe-vonását tartották 
halálos bünnek é~ eretnekségnek. Giacomo Pietro Borhoni pisa-i ér
sek a helybeli-egyetem tudósait kikérdezé, ha vajjon bizonyos ezer
zetesnők ördöngösségét természetes vagy pedig természetfeletti tény
nek tartanák-e. Celso Cesalpino egy maig fiHmaradt értekezéssei 
válaszolt, me ll y ben holiszasan fejtegeti a b ü vészetnek tulajdonitott 
c~odákat, anélkül, hogy azokát ostromolta volna; azntlin Aristoteles 
nyomán okoskodván, azt állítja, hogy az Isten és ember k.özött létez
nek bizonyos értelmi lények, dc ezek velünk nem érintkezhetnek 2). 
Az ebből vonható kiivetke;~mény elég világos, vagyis az emlitett ör
döngösségek valósággal nem létezhctnek, ö azonban annyira kiméle
tes volt korának eme tévelyo iránt, hogy csak azt mcrte nyilvánitlmi, 
miként a kérdéses ördöngösségek nem természetesek, s az egyház 
gyógyszereit szükseges azok ellenében igónybe venni. 

A többek közt Wior János, a eleve-i herezeg foorvosa ~) bátran 
kikeit századának eme?. előitélete ellen, felfedezvén a csalásokat, vagy 
természetes müdon megmagyarázván 11 kétségbe nem vonható ténye. 
ket, s egyszersmind kérvén a császárt, hogy ne ontaná e rászedett 
sze re n csétlen ek ártatlan vérét. Továbbá tagadta az állatok önkény
tes származását, ugyszintén azt is, hogy némellyek tüket köpnének, 
vagy hogy a cseresnye-magvak a gyomorban kihajtanAnak és tenyész
nének, s hatát·ozottan kimondá, hogy a betegségek a büvészet által 
nem gyógyíthatók, a nyomúcz a megsürüdött vér sziileménye, s ha 
mindjárt léteznek is ördögi szemfényvcsztések, az, Iti ezeknek alá va
gyon vetve, áldozata s nem biintársa az ördögnek. Nagy zajt ütött a 
munka s hatalmas ostromlói akadtak nem csak a katholikusok, de a 
prote~tamwk között is, min t pl. Erastus Tamás és Sen n ert Dániel or
vosok, Daneus Lambert, Campan János, Hamming, Raynold, Perkins, 

1) Ducvvuy of Witchm·ajt. lö1!4. 
') Dnemonwn investigalio pet·ipatetica, in qna e~J'ticatw· loc·us Hippoe~·at'Ía, si 

•1uid divinum in marbis haóeatur. ~'lorenc~, 1580. 
") De praestigiiG daemonunt et incantationibus ac veneficiR lib1·i VI. - Li

'"''. apologPtieux. PsPudmnolw,·rlt'ia '1aemonum. -· D~ lamiis, Basel, 1564. 
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Jakab angol király D a em o n o l o g i a czimü munkájában, és külön<.i
sen a hirneves Bodin. Ez tizenöt vádpontot számlál elö, mellyekért a 
boszorkányok máglyára itélte tte k, illyenek : aki az Istent tagadja, 
azt káromolja, az ördögöt imádja, annak gyermekeket mutat be ál
dozatul, vagy ezeket neki megkeresztettetésök vagy épen születésök 
elött felajánlja, aki továbbá az ördögnek követöket igér szerezni, az 
ördög nevében esküszik, embert öl, azt megsüti s megeszi, vérfertöz
tetést követ el, felakasztottak busával táplálkozik, másokat méreg 
vagy boszorkányság által megöl, megrontja az állatokirt és terménye
ket s szükséget okoz, az ördöggel közösül ; mind olly bünöknek tart
ván ezeket, hogy az is megérdemli a legkinosabb halált, aki azok leg
kisebbikét elköveti. 

Del rio. 
Bodin ellen felléptek Godelman György János 1) és Biermann 

Márton 2), de e tévely valamennyi ellenét leverte Delrio Márton 
(1551-1608) antwerpeni jezsuita 3), kit Justus Lipsius kora csodájá. 
nak nevez, 4) s kinek éjjeli tanulmányai, Manzoni szerint, több ember 
életébe kerültek, mint bármellyik hódító vállalatai. Müve, melly sok 
észszel s nagy tudományossággal van irva, "a legtekintélyesebb s 
megczáfolbatatlanabb szöveggé s a rettenetes és szakadatlan birói ki
végeztetések sinórmértékévé s hatalmas rugójává leve." 

Hat könyvre van az felosztva, s ezek mindegyike több sza
kaszra. Miután az ördögökröt egész általánof;ságban beszélt, s egy
szermind kimutatta volna, milly szükséges azokról tüzetesen szólani, 
kivált ma, midön a boszorkányság az eretnekséggel szövetkezett, át
megy a büvészetre, felosztván azt természetes-, mesterséges- és ör
dögire. Az elsöben a képzelödés-, büvereklyék-, titkos szavak-, szá
mok- s különösen az aranycsinálás mesterségéröl beszél. A II-ik 
könyvben az ördögire menvén át, feltárja az ördögökkel kötött külslí 

1) De magi a venejicia et lan~iiB. 

") E~n:ad•> de magwia actiooih!UI. 
3) Diaquiaitionum magicarum lil!ri aex, quihUB continetur accurata curioaarum 

artium et vanar-um auperatitionum confutatio, utilia theologis, ju!"'8tXJnaultia, 7111!!li· 

eia, philolagis 1699. - Én az 1612-ki lyoni kiadást használom. 
') Ugyanaz a Lipsius igy ir e munkár61: 

Hic p'IJJI'a et liquida omnia j hic tleneRa 

Nulla quae timeas opinúmum. 
A fe ns8bbség j6vá.h&gyó.só.be.n e szavak fordulnak ell! : gravium !loct07'WIJI tileo

logo rum judicio_ app,.obatoa j a könyvvizsgó.J6éban pedig: nihil contineant quod ca· 
tltoli~all fidei adversetur. 
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s benső s.zerzödéseket, minden korból, s mindegyik nemzet életéhöl 
számtalan történetecskét hozván fel ; azután kutatja, milly hatalmuk 
van a hüvészeknek a külsö dolgok felett, vajjon szerepelhet-e az ör
dög mint nyomócz (in eu bo succubo), előadván azon kétel y eket, mely
lyek ezen aljasság körül felmerültek; továbbá vajjo.u képesek-e a 
testeken áthatni, azokat átváltoztatni, az állatokat megszólaltatni, a 
fiatalságot visszaszerezni, az embereket extasisba hozni s a halotta
kat feltámasztani. És itt a halottak megjelenéseiről számtalan pél
dákat hoz fel minden századból, különösen pedig a magáéból, kétség
teleneknek tartja azokat, s kimondja, hogy nem szabad feltennünk, 
miként azok az ördög közbenjárása által hozattak létre. Kiterjesz
kedik e könyvben még a boszorkányokra s összejöveteleikre, ezek 
valóságát beismeri s bebizonyítani törekszik, s e végből részletesen 
tárgyalja azokat 1). A III-ik könyvben azon boszorkányságról beszél, 
melly bizonyos porok, füvek, szalmák, kenőcsök, lehellet, szavak, fe
nyegetések, dorgálások, dicséretek, szentelt viz s más szcnt dolgok 
segélyével vitetik véghez, s álmatlanságot, szeretetet, gyülöletet vagy 
megbüvöltetést idéz elé ; ide tartoznak még az emlitett tárgyak általi 
megmérgezések, egyik másik dolognak megkönnyítése vagy mega
kasztása, a tej kiapasztása, arczképek készítése avégből, hogy annak 
átszegzése következtében az általa ábrázolt egyén megrontassék, a 
tüzvész-támasztás s némelly különcz dolgoknak az emberi testben 
nagy mennyiségbcn való eléállitása. De miért engedi mog az lsten, 
hogy az ördögök az emberek ellenében ennyire rakonczátlankodhas
sanak? és miért folyamodnak azok eszközökhöz, miután magoktól is 
árthatnak? Feleljen ezekre ö. 

Miután hosszasan beszélt volna az ide tartozó szertartásokról, 
az élet minden körülményeihez alkalmazott babonás tények eme hal
mazáról, a IV-ik könyvbon átmegy ajövendőmondásra megkülönböz
tetvén az istenit az ördögitőL Ezen szakaszba esnek továbbá a külön
féle jóslatok, u. m. kéz-, viz-, csillagjóslat stb. ugyszintén a lélekidé
zés, az á.lmak megfejtése és a sorsvetés. Ezekkel kapcsolatban meg
cmliti a sorsjátékokat, mellyeket megengedhetöknek vél, ha azoknál 
bizonyos jogszerü szabályok megtartatnak, mellyek azonban a kor
mányok gyalázatára mai napig sem fogadtattak el. Ezen osztályba 
sorozza még az isten-ítéleteket, mellyeluöl máshol szólottunk, B elő
adja azok okait, szartartásait és határait, számos olly czélszerü észre-

1) Lá>d c köuyv végéu a , l'rldló!Ju"itó Je91Ji:ete/..'-tt K) alaH, 
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vételekkel kisérvén azokat, mellyek a legélesebb elméjü bölcsészek 
figyeimét is kikerülték. 

Az V-ik könyvben a biró teendőire tér át, felfedezvén ama sze
rencsétlen modorokat, meUyek ezerint ~zen átkos perek vezettetnek ; 
és jóllehet kezdetben azt mondja, hogy ez által elejét akarja venni 
némellyek tulzásainak, mindazáltal ö sem arról beszél, miként kelljen 
a bün valóságát kisütni, de arról, hogyan kelljen a vádlottakat elma
rasztaini; és nemcsak azt tanítja, hogy a biró egyszerüen tulteheti 
magát a rendes szabályokon, de még ugyszólván kötelességévé teszi 
hazudni,, azt javasolván, hogy a biró a vádlottat a bevallásra bírandó, 
ke g y e lm e t i g é r j e n , alattomban értve a k ii z t á rsa s ágnak, 
s mondja, hogy a bevallás megszerzendi neki az é l e t e t, értve az 
ö rök k é v a l 6 t. A VI-ik könyvben az illyes eseteknél alkalmazott 
gyóntatók szent és kényes kötelességeit tárgyalja, s kardot ránt a 
gyónási titok szentsége mellett j azt mondja, hogy a gyontató ugyan
azon időben biró és orvos is egyszersmind, azért gyógyszereket ajánl 
ezen uj baj ellen j a protestánsok ellenében védi az ereklyék és ska
pulárék basználatát, ugyszintén a harangozást, a különféle szentclé 
seket, a ezentelt vizet, a szent o~:~tya horrlozását., az ördögüzést és a 
szentelt sót. . 

Eitérve attól, hogy a dolog már alapjában téves és kárhozatos 
meg kell vallani, miként felett~ nehéz lenne munkat találnunk, melly 
olly tökéletesen kimeritené tárgyát, éi a mellyben olly tudományos
sággal összeallitva látnők mindazt, mi valaha a természet és képze
lődés csodáiról iratott. Sokat ezek közöl olly érvek által fejt meg, 
lllellyek korában egészen szakatianak valának, némailyeket helyes bi
rálattal egészen elvet, a nagyobb részét pedig szemtanuk vagy hir
neves tudósok tanusága nyomán valók gyanánt elfogadja. 

Ennyire félre lévén vezetve valamint a köznép ugy a tudós vi
lág közvéleményc, nem csoda, ha a püspökök s pápák kötelességök
nek tartották elejét venni ezen utálatosságnak, mellynek valóságáról 
többé nem kétkedtek t). Valamennyi hullák között, mellyek e t~rgy-

1) 1588-ik év deczember lf>-Ón Ago~tino Valerio veronai pü~pök és bí
bornok egy pá~ztori levelet hocHálott ki, Rnjnálatát fejPzvén ki abban a felett, 
hogy "találkoznak uémellyek ha mioiljkrt a legal••lbb népo~ztályb61 is, kik a 
pokollal, azaz a pokol ördögével szövetségre léptek, a babonaságokkal, Vlll'ltzslá
sokkal, bo~zorkáuyaágokkal s más illy fertelmes dolgokkal foglalkoznak." 

1494-ben VI. Sándor pápa hallván in provincia Lomóm·diae diveraas v.t1·iu.•· 
que sexus personas incanlalionihus et diabalicis superatitionibua ope•·am dare suisque 
ve1aejiri-is el var·iis ob.-rvationihus multa nrfamrla se.ele1·a. p1·ocurm·e, hom·ines et jume11/a ar 



4~9 

ban adattak ki, legnevezetesebb a C o e l i e t t e r r a e C r e a t o r 
D e us, mellyet lf)85-ik évi január nonái-ban V. Sixtus bocsátott ki, 
kárhoztatván abban a iöld-, viz-, lég-, tüz-, álom- s kézjóslatot, ugy
szintén a lélekidézést; a sorsvetést koczkák, gabonaszem vagy bab 
által; továbbá a halállal vagy ördöggel való szövetkezést a végböl, 
hogy az ember kincseket találjon, büntényeket s boszorkányságokat 
hajthasson végre, és illatszerek vagy gyertyák égetését az ördö-g tisz
teletére. Végül kárhoztatia még azokat is, kik az ördöngösök ben, 
a vizkórságos és ábrándos nőkben levő ördögtől a jövőr8l kérdezBs
ködnek ; azon nőket, kik az ördögöt üvegecskékben tartják s .a kik 
tenyeröket vagy körmüket vizzel vagy olajjal megkP.nve öt imádják ; 
azért eltiltja a csillagjóslatról P.rtekezö könyveket, a születésböl való 

~ampos dutrue,·e et dive.rsos ~l'I'Orea induce1·e, megh11gyjA 11z inqniAitoroknak, hogy 
iiket üldözzék. 

1521-beu X. Leo a velenczQj inqnisitorokhoz igy ir: Quoddam hominum ge· 
nus pe1"niciosi.•aimum ac dnmnalissimunt labe haerelica, pe1· quam susrepto l"enuntiaóatUl' 
bnptümatis sacra1nl'.nto, Dominun abnegaóant, et Satanae, cuj.u consilio seduceóar>.
tu1', corpora et animas cotifereóant, et ad illi 1·em gl'atmn faczendam in necandü in 
J antibus paasim studeóant et olia maleficia et sortilegia exercere non vereóantur . ... 

1523-ban VI. H11dJ·ilín 11 comM hitnyomozó székhez igy ir: Repertae fu
erunt quamplures ulriusque sexU8 pet·IIO'TU<e • . . . . diaóolum in suum dominum et po.t
''onum aasumentes eique obedientiam et J'P-VP-rentiam exhióentes, et suis incantationi
b!U, carminihus, am·tilegiis aliisque nefandis supe.rstitionibus ;'1tmenta et jrrwt!U terrae 
mtdtipliciter loedentes, aliaque quantplurima nefanda, excesnu, et r.rimin.a eodetn dia
holo inatiganie committentes et perpetramea etc. 

1623-ba.n XV. Gergely erl!sen kikel azok ellen, kik boszorklmyságokat kö
vetnek el, honnét azntán ha épen halál nem is, de minden bizonynyal betegségek, 
elválások, nemzési tehetettenségek s más a?. állatokban, terményekben és gYumöl
c~ökben okozott kArok sz.l.rmaznak. sat; <~B elrendeli, hogy az illyenek befalaztas · 
s11.nak. Az inqnisi!oroknak mintej!'y R?.kzhárom pA.pai bulla APJolgált sin6rmérték 
g-yanánt. 

Az első tarlomhnyi zsinatban sz. Károly igy sz6l: Magoset nwle.fieos, qui se ligatu
J·is, nodis, chm·acteribu.' , verhis occulti.s men/.es lu,minum perturbare, nwrbos induce
rP, ventis, tempestati, ne1·i ar mari inrantatiom:lm .. • impe1·are JJosu sibi persuade.nl. 
aut aliis pollicenfur, celerosque omn es qui quovis m·tia magieae et vetteficii gettet-e pa
r.t.'one~ et foedera expresse vel tacitP cum. daemonibus faciunt, ep·iscopi acl·it.er pnni
on.t P-l P- ,,or.ielale firlPlium exln'fninemt. (Act. p. 5. pa g. 5). 

Mgr. Bonomó-nak a eomói egyhbmegyeben tett IA.togatásárol szóló jegyzii
~iinyvb(i,.. Filippo ViscoJ<Ii pii~pöknek ogy rendelete van mellékelve, mellyben ez 
RZ ördögüzésrc vonatkozólag több rendbeli BZ11bályokat állit. ról, elháritand6 e11el< 
iLltal a felmeriilhetö kellemetlenségeket és rendet! enségek et. Illyenek a többek 
közt: engedély errecsnk keveseknek adas~ék; s ezek mindenekell!tt kérdezzék 

meg az orvo~t, vRjjon a betegség valameily testi bajn11k, bus komolyságnak, az 
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jósiást, az ötszegletü alakok rajzolását s más e korban divatozó ba
bonaságokat l). 

Wier azt állítja, hogy a protestaosok a katholikusoknál jobban 
meg voltak győződve a boszorkányok éji összejöveteleiről j Thoma
sius 2) pedig azt mondja, hogy ugyancsak a pro testansok nem mertek 
Delriónak ellent mondani, noha ez igen erősen kikeit Luther és a re
formatio ellen és avval vádolta öket, hogy folytonosan czivakodnak 
egymásközt. Luther valóban annyira hitt az ördögmesterkedéseiben 
mint bármellyik parasztnö j Melanchthon a csillagjóslatot hevesen 
védte Pico della Mirandola ellenében, sok esetre hivatkozván, mely
lyek az égi testek állásából előre megjövendöltettek s be is teljesed
tek j ami felette sokat tett arra, hogy eme hit a protestaosok között 
megszilárduljon. Beza hitetlenséggel vádolta a párizsi parlamentet, 
habozván ez a boszorkányokat halálra ítélni; mire azonban Florímond 
de Remundis királyi tanácsos A n t ik r i sz t us czimü munkájában 
nagy sietve ezt felelte : L a j s t r o ma i n k a z e ll e nk e z ö r ö l t a
n:u sk o dnak. 

Spee. 
Erélyesen es hathatósan felszólalt eme törvényesitett kivégez

tetések ellen Spee Fridrik westhpaliai (Kaiserwerd-ból) születésü je
zsuita, ki számos kivégeztetesnél hivatalos minöségben jelen lévén, 
alkalma volt a kivégzettek ártatlanságáról meggyözödni. Nem ta
gadta egyenesen a büvészet lehetőséget, jóllehet nem igen hitte azt 3), 

de csupán azt állitotta, hogy számtalanok ártatlanul ítéltettek el, s 
igy végzi: "Esküvel erősitern, hogy egyetlen egyet sem kisértem a 
máglyára, kiről igazságosan ki lehetett volna sütni, hogy bünös volt j 

ugyanezt hallottam két jeles hittudóst611 s magam is mindent elkövet
tem, hogy az igazságot kiderit.sem." Valóban elegendő volt a közön
séget figyelmeztetni, hogy az ész, ha egykor a tekintély helyére lép, 
utat fog törni magának; egyébiránt ö mit sem törődött avval, hogy a 
közvéleménynyel annyira összeütközésbe jött, miként a protestans 

ördög mesterkedésének vagy pedig a szeszélynek következménye-e ; és helyét látvan 
az ördögüzésnek, ezt a templomban karingben és st61ában felöltözve végezz ék; ha pedig 
az illet ö nil, legyen jelen ot1an két rokona vagy más jóbirU személyek; az ördiig
üzö öket ne érintse, legfölebb csak f~jét kezével; oe adjon gyógyszt'reket, s ne 
kérdezösködjl\k az ördögtl:ll holmi babonA& dolgokról. 

1) Lé.sd e l!önyv végén a ,Felvilág~aitó Jegyzetek•-et L) alatt. 
") De origine proceuua inquiaitorii contra aagaa, § 81. 
3

) De tripudiu seu con~;tntibus an unquam corJ-oraliter fiant nonparum dubita
''ipoteat; tt ?.Jl'i?'t'nJ ~v:~ '~'tt·l;(,( tft'l·1t:.·.··~,. ..... 1'11.-:1~. 
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Bierling Frigyes 1) felette csodálkoznék azon, hogy egy katholikus 
ollyas dolgokat mer irni, minöket a protestaosok között az igazság 
legbuzgóbb védője sem ru ern e kimondani, ha magát gu ny tárgyává 
kitenni nem akarr.á. 

Spee hiven leírja a vádak természetét és az azok körül divato
zott eljárásokat. A köznép hihetetlen babonasága, irigység, rágalom, 
suttogás volt a gyanu elsö alapja. Mindazon csapások, mellyekkel 
a szent irásban az Ur az emberiséget f~nyegette, a boszorkányoktól 
jőnek j az Istentől vagy természettől semmi, tőlök jö minden. A tö
meg hangosan követelte, hogy a hatóság lépjen fel a hUntények el
len, mellyeket ök saját nyelvökkel teremtettek, és a fejedelmek meg
rendelték azt. A birák és tanácsosok nem tudják , hol kezdjék, 
semmi ismertető jel vagy bizonyiték nem létezvén j de a követelések 
ismételtettek s a köznép hangosan zugolódott ezen, szeriotök gyanus 
késedelem miatt j a fejedelmek magok is meg voltak arról gyözödve, 
és ezek parancsát nem követni nagy bün Németországban, hol a nép 
mindent jóvá-hagy, ami csak azoknak tetszik. Azért a birák enged
nek és mindjárt találnak valamit, ami a perre ürügyet azoigáltat j ha 
pedig késedelmeskednek vagy eme hivataluktól visszariadnak, a ha
tóság egy rendkivüli inquisitort küld ki, s ennek tudatlanságát és dü
höngését igazságszolgáltatásnak nevezik. A biró buzgalmát nagyon 
éleszti a nyereség-vágy, különösen az alsóbb osztá.lyu és nagy csa
láddal biró egyéneknél, kiknek minden megégetett ember utáo né
hány tallér jár j nem is szólva azon gyüjtés vagy kivetés utján be
szedett összegekröl, mellyeket az inquisitorok magok számára a nép
től szabadon követelhetnek 2). 

Midőn valameily faluban boszorkányos hírek keringenek, a 
meghitt inquisitor megígéri, hogy el fog menni ezen dögmirigy kiir
tására, egyuttal pedig a pénzelölegek fölvételére egy adószedőt küld; 
ekkor megjelen; egy vagy két kivégeztetés után a rémület növeke
dik, a boszorkányságokról annál többet beszélnek, ö pedig kijelenti, 
hogy el fog menni, ha neki az emlitett adószedő utján uj összegeket 
nem ajánlanak meg. 

Ezen s más aljasabb visszaélések, minök pl. hogy a vádló és 
biró egy személy volt, titkos bevádlások, és pedig érdeklett szemé-

•) De pyrrrmimw hútorico, c. .( §. 5. 
2) La Peyrére, Grönland történelmének szerzl:lje, megkérdeztetv~n, miért 

lenne északon annyi boszorUny, igy felelt: "Mert az elitéltek j6szA.gai részben 
a birák javára koboztatnak el." 



lyektől is elfogadtattak, a biró az elitélt vagyonának egy részét 
kapta, felette gyakoriak voltak nemcsak Német- de Olaszországbau 
is. Szigoruabb bizonyitékot hozhatnék fel ennek i~azolására, mint 
a minö a római inquisitio eljárását szabályozó könyv, hol az illyes 
eljárások nagyon roszaltatnak, és eszétyesebb s emberségesebb szn· 
hályok állittatnak föl. De téves lévén az alap, következbetett-e in
nét más, mint hogy egyik hiba a másikát szülje? Maga a római in
quisitio, melly a többinél szeliilebbnek tartatott, mind elköveté azon 
tulzásokat, mellyeket a titkos eljárás elfogadása magában rejt. 

De lássuk, hogyan folytatja Spec. Ha valameily ördöngös val
lomása vagy a hamis hir egy nyomorult szcmélyt -- nevezzük azt 
Gájának- 1) bevádol, ez szolgál a vád alapjaul. Hogy azonban ne 
lehessen azt mondani, miként az eljárás a puszta hírre alapittatnék, 
ime a következö kétélü vas okoskodásban készen áll egy ismertető 
jel: Gaja vagy rosz élehi volt, és akkor feltehető róla, hogy hajlanuó 
a roszra, vagy pedig jó életet folytatott, és akkor épen ez az, amivel 
a boszorkányok gonoszságukat el azokják palástolni. Azért elfogják 
őt, s itt van egy másik kétélü okoskodás: ha megrémültnek látszik, 
jele hogy lelkiismerete vádolja, ha nem, épen az a boszorkányok szo 
kása, hogy ártatlanságukkal kérkednek. 

Hogy még több ismertetö jelt lehessen fölmutatni, az inquisitor
nak megvagynak saját emberei - legtöbbnyire a nép söpredékéböl 
- kik a vádlott egész életét kifürkészik, mellyben természetesen 
mindig akad egy szó vagy tény, mellyet rosz akaratúlag oda lehet 
csavarni, hogy az illető gyanus ; továbbá könnyen találkozik egy el
lensége, ki kap az alkalmon, hogy magát megboszulhassa. Ekként 
az adatok folyvást szaporodván, a vádlott kínpadra vonntik, ha az 
ugyan már az elfogatás napján meg nem történt 2). Ügyvédet h;sz-

') • Hogyan fedezendök lel a boszorkányok 1 IHhdi Rateguo. - V agy gya
uub6l, vagy társai vallomáRa nyomán, kik öket magok közötL a játékuál fölismerik. 
FP-lismerhetők továbbá arról is, ha Oltáriszeutség iránt meg,·etéssel viseltetnek, a 
kereszt láttára ábrázatnkat eltorzítják, ha valakit avval fenyegetnek, hogy rllsznl 
járnak, bajok leszen, és ez valóban be is következik. Mnttia Berlica beszéli egy 
földmüvesri:Sl , hogy ez a boszorkányokat folismerendő aRnyi fonalsz!Ílat tett egy 
zsákba amennyi nő volt falujában , s bizonyos szavak mond!Ísa kiizben a zsákot 
jól elverte, azután házról bbra. járt s ha valamellyik nőt szomoru állapotban ta
hUta, azt mint biinöst feljolentette, ~ kinpadra vonatván kénytelen volt biinössé
gét boVIIli&ni." 

') .Meg vagyon irva (ekként folytatja Rategno) hogy két csekély ismer· 
tető jel elegendő arra, hogy valaki kínpadra vonMsék ; nem szükséges, hog,,· 
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nálni, vagy magát rendszeresen védeni meg nem engedtetik, mert ez 
kivételes büntény; de különben ki is vállalkoznék védelmére, mi
után az illyest azonnal boszorkányok ügyvédjének hínák, s az illető 
e mallett még rosz hírbe jőne. Legtöbb esetben azonban, nehogy 
azt lehessen mondani, miként G~jának magát védenie nem lehetett, 
megtartják a külszint s közlik vele a vádat; de hamindjárt azétosz
latta is azt s kitisztázta magát, mit sem hajtanak arra, s nem is igye
keznek állitásait gyengiteni, hanem egyszerűen visszaküldik a töm
löczbe, hogy ottan jobban fontolja meg, vajjon folytassa-e makacs
ságát. Ha hallgatag, felszólitjak, hogy védje magát, ha ezt tüzetesen 
teszi, ujabb bizonyiték ellene, mert ba boszorkány nem volna (mond
ják ök) hogyan lehetne illy beszédes? 

Miután igy elmélkedett volna, másnap ismét kihallgattatik és 
felolvastatik előtte a kínpadra vonatását megrendelő itélet, mintba 
csak az ellene emelt vádakat semmivel sem gyengítette volna meg; 
de előbb a poroszló által egész testében megvizsgáltatik és megnyi
ratik, nehogy valami büv<>s védszart rejthassen magánál, melly őt a 
fájdalmak iránt érzéketlenné tenné. Ekkor kínpadra vonatik, hogy 
mondja ki az igazat, azaz vallja magát bűnösnek, mert bármit mond
jon egyebet, az nem lehet igazság. Kezdetben enyhébb volt a kin
zás, enyhébb legalább a másféle kegyetlen kinzásokhoz képest, s ha 
ekkor vallott, azon hir terjesztetett azét, hogy erőszak alkalmazása 
nélkül bevallotta bünét. Igy állván a dolog, ki ne hitte volna, hogy 
csakugyan önkényt vallott, s hogy ekként minden kétely nélkül el 
lehet ítélni? De el kellett itéltetnie, ha mindent tagadott is, mert ha 
valaki egyszer a kínpadra került, onnét nincs többé szabadulás ; meg 
kell halnia, megvallott vagy tagadott mindent, az mindegy. Ha val
lott, ez ellen többé nem lehet szólani, minden visszavonás hasztalan 
lenne. Ha nem, kéts)'.er háromszor !lőt négyszer is ismétlik a kin-

evégett az inquisitor, a J.lÍÍspök .ís vicuriusa iisszejöjjeuek. A bir6 önkéuyét!H fiigg 
meghatározni, minö ismerletö jelek elégségesek arra, hogy valaki kínpadra vo~tas
sél!. Előszéir megkiijérlendö, vajjon vagyon·e '<alamelly könnyebb m6d az igaz
ság felderítésére, azután azok kinodaRsanak Iegelöbb, kiktől leginkább reméllhetö 
az igazság kimondáslt , pl. a gyengébb nök, n fiu elöbb mint atyja és pedig en
nek jelenlétében. A bir6 belátása ezerint határozz!\ meg ~ kinzás tartamát és 
minöségét. Kínpuolru ne vonnttaRsanak, kik tizennégy éven alul vagynak, még 
akkor aem, ho az igazságot korbllcscsnl sem lehet belölök kicsikarni; sem 11 

nyolczvan <:v !ln feliili öregek, sem végre a terhes nök," 37, 79, 82, 84. lap. 
Azért idéztem másokat , nehogy nzt mondhassa valaki, miként Spee mint 

érdeklett fél a dolgot nagyitottn. 
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zást •), addig mig az illetöknek tetszik, mert illy kivőteles bünté
nyeknél az idő, kegyetlenség és ismétlés nem jö tekintetbe. Ha Gája 
a kinzás közepett szemeit forgatja a fájdalomtól, azt mondják, hogy 
kedvesét keresi, ha meröen néz, akkor már megtalálta. Ha hallgat, 
ájuláaba esik, vagy ábrázatát eltorzítja, azt mondják, hogy nevet, 
hogy a hallgatagság varázsszere által segítve alszik j ekként eleve
nen megégettethetö, miként előbb néhánynyal történt (itt még min
dig Spee beszél), kik ismételt kinzás után is mindent tagadtak j és a 
gyóntatók, szerzetesek azt mondják, hogy megátalkodottan s bünbá
nat nélkül halt meg, s nem akart kedveséhez hütlen lenni. Ha a kí
nok közepett meghal, azt mondják, az ördög kitekerte nyakát 2) ; 

azért bullája a hóhér által elvonszoltatik s az akasztófa alá eltemet
tetik. 

Ha azonban Gája a kinzás alatt nem hal el, s nem merik más 
bizonyitékok hiányában kinzani, vagy anélkül hogy vétkét bevallaná, 
megégetni, szigorubb börtönbe teszik, s ha kell, egy évig is ott tart
ják, mignem megszelidül; mert a kinzás által senki meg nem tisz
tulhat, büne el nem töröltethetik, mint azt az igazság követelné. Szé
gyen lenne az inquisitorokra nézve öt elküldeni, ha már egyszer el
fogatták, hibás vagy nem, bünösnek kell lennie, miután egyszer meg
kötötték 9). Ezalatt tapasztalatlan s heves papokat küldenek hozzá, 
kik tolakodóbbak lévén a hóhérnál, addig zaklatják szegényt, mig
nem biinösnek vallja magát, avval ijesztgetvén öt, hogy másként sem 
nem üdvezülhet sem a szentségekben nem részesülhet. Józan és ko
moly papok nem bocsáttatnak hozzá, sem ollyanok, kik a fejedelmet 
a dolog mibenlétéröl értesíthetnék; az illetök mitöl sem félvén in
kább mint attól, hogy ártatlansága ki fog derülni. Mig Gája ezen 
szomoru állapotban sinlödik, a szemea birák mindig találnak olly 
egyéneket, kik nemcsak, hogy uj ismertető jeleket fedeznek fel el-

1) "Hányszor lehet a bünöst kinzás alá venni, ha vallomását visszavonta ( 
Fel: kétszer vagy h/uomszor." Igy ir Pegna Floru commentariorwm. czimü mun
kll.jában, & 3-ik lap on. Ro.tegno pedig o. 88 -ik lap on ekként : "Mi o. leendő , ha 
o. vAdloU elto.gadná Hs6bb, mit a kínpadon vallott ? Fel : A vádlott köteles 
eH:Ibbi vallomásáoll..l megmaradni, ho. nem, ismételtessék a kinzás, ha szükséges, 
h!uomazor." Delrio beszéli, hogy egy westphálio.i nemes viciea aaevae qu.aeationi 
auhditua nem vallott i de a hbhé•· részegitil italt adott neki, és akkor engedett. 

2) Oo118titit jlagitii reo11 in tormentis a daernone fuiBBe stmngulatoa. Rtpa
moati, De peste pag. 116. 

3) Perseverant ne videantur fruatra coepis.ye, mondá Tacitus i és e mondat 
minden kor szamos pereirc alkalmazható. 
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lene, de egyszersmind öt bünös voltáról is meggy8zik. Némellyek ki 
akarják belöle ll.zni az ördögöt, más helyre vitetik, s ujból kinoztat
ják1 meggyözMést szerzeodök magoknak, vajjon a hallgatás varázs
szerét meg lehet-e semmisiteni i ha mindez nem használ, máglyára 
küldik. 

Ugy van ; vall, vagy nem, el kell vesznie, minö mentség marad 
hát számára? Szerencsétlen, mit reméltél? miért nem vallottad ma
gad bünösnek az elsö vallatásnál? bolond vagy, ki többször akarfái 
meghalni, noha azt egyszerre is megtehetted volna! kövesd a jó ta
nácsot, valld magad bünösnek és halj meg i nincs ut, mellyen mene
külhetnél, a német buzgalom nem egy könnyen lankad el. 

Ha valaki a kinzatások folytán bünösnek vallotta magát, alig 
lehet elbeszélni nyomorult állapotát. Nemcsak hogy nem képes többé 
magát az alól kivonni, de kényszerítve van bevádolni másokat, kiket 
vagy a hóhér ád szájába, vagy már el8bb ismert mint ollyanokat, kik 
illyes gyanuban voltak, vagy mi több be is vádoltattak, kik ismét 
kénytelenek lévén ujakat bevádolni, a pernek jóformán soha nem 
lett volna vége. Azért a birák kénytelenek vagy félbeszakitaní a 
nyomozást, vagy elitélni saját mesterségöket, és megégettetni öve
iket, magokat és mindenkit, mert utóljára miodenkioek akadoának 
hamis vádlói s mindenkit vétkesnek bizonyitanának, s ekként végtére 
azok is bele kevertetnének a boszorkány-perbe, kik eleinte leginkább 
követelték a máglyák fölállitását, akkor be nem látván, hogy egykor 
szükségképen rájok kerülend a sor. 

Spee megtörtént tény gyanánt emliti fel azt is, hogy egy szer
zetes több boszorkány által arról vadoltatott, miként a boszorkányok 
összejövetelében volt épen azon időben, midőo társai öt a choruson 
énekelni látták ; hogy továbbá egy németországi fejedelem megkér
dezett egy inquisitort, vajjon perbe lehetne-e fogni egy olly egyént, 
kit tiz vagy tizenkét boszorkány bevádolt, mire az igen-nel felelvén, 
a fejedelem elömutatta neki vagy tizenöt boszorkány vallomását, kik 
egyhangulag azt álliták, hogy őt az ördöngös játékban látták i erre 
az inquisítor olly zavarba jött, hogy egy szót sem tudott felelni. 

De (folytatja Spee az érintett eszményi perben) mig ez igy forr, 
s a megkínzottak másokat bevádolnak, kiszivárog, ho"gy ez vagy az 
föl van jelentve. Az illetök vagy elszöknek és evvel bebizonyítják, 
hogy bünösök, vagy otthon maradnak, és ez annak a jele, hogy az 
ördög fogva tartja öket. Ha valaki az inquisitoroknál jelenkezik 
magát védendő s a bajnak törvényes uton elejét veendö, ez ismertető 
jelnek tekintetik, mintha t. i. a lelkiismeret nógatná előbb mintsem 
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oliene vizsgálat indíttatott. De bármit is tegyen, a hir megmarad, 
melly egy vagy két év alatt eléggé megnövén, elegendő leszen arra, 
hogy az illető kínpadra vonattassék, habár az egész hir csak feladá
sokból származott. És én mindezeket (mondja Spee) példakban 

láttam. 
Ha~onlóan jár mindaz, kit valameily roszakaratu egyén illyes 

rágalommal illetett. Ha nem védi magát a biróság előtt, rá alkal
mazzák j aki hallgat, ~eleegyezni látszik ; ha védi, a rágalom még 
jobban terjed, előbb gyanusitjá.k, azután nyomozást rendelnek ellene, 
s a rosz hir végre is elnyomja. Ennek még azután az a következ
ménye van, hogy ha a perek illy dühhel folytattatnak, senki sem 
leend biztoaságban, b:'Lrmellyik nemhez tartozzék, s bárminő vagyonu, 
állá:>u vagy m1.4gas rangu legyen különben, mert windenkinek akad
hat egy ellensége vagy rágalmazója, ki azon birt terjeszti el róla, 
hogy ü is boszorkány. S ekként bármerre forduljak, mindenütt csak 
vészt és nyomort látok. 

Igy beszél a rettenthetlen jezsuita, s jól tudja, hogyan kellene 
e szarencsétlen állapoton segíteni, jóllehet nem mari azt nyiltan ki
mondani; azt hiszszük azonban, hogy ezen gyógyszer nem más, mint 
a mellyet Malebranche is ajánlott, hogy t. i. meg kell szüutetni a pe
reket. Mint várni lehete, sokan kikeltek ezen korábbi Beccaria el
len, különösen a. protestaosok közöl '), il minda.ZII.ltal elnyerte fára
dozásainak leginkább ohajtott jutalmát, azt t. i. hogy sok németor· 
szági fejedelem megszüntette a boszorkánypea·eket, a többek köz t 
Schönbrunn Fülöp János mainzi érsek, és a b•·aunschweigi herezeg -
és mások. 

A Moira-féle perLen, melly a tizenhetedik század végén Dale
karliá-ban merült fel, biróság eléitt az állittatott, hogy a boszorká
nyok Svédhon egyik hegyén gyülekeznek össze, ottan az ördög egyik 
papja által megkereszteltetnek, s egyszerit vendégséget tartanak bor 
nélkül j néha az ördög kirántja alólok a seprőnyelet s kaczagás kö
zött jól el~eri llket. Ezek mind tanuvallomások, valamint az is, hogy 
egykor az ördög megbetegedvén, öt érvágással s hólyagtapaszszal 
gyógyiták, s minthogy tartani lehetett halálától, az egész társaságban 

'j Millt !JI. C11rpwv Beuedek, Sennert Dániel, Crusius KristM, Maurizi11~ 
Henrik, Spizelius Theophil, Glnnville J6zsef, Van Helmonz ker. János, Hartz 
Konrád, Gnrmann J:o'rigyes és Voigzins Gotfrid hamburgi tanár, ki 1667-bl'n De 
conventu sagarum ad rua saba.ta czimü t.ltelében erllsen fLllitjo., hogy o. boszorká
uyok éjjeli összejövetelei va16k, 
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nagy levertség ut·alkodott. Hatvankét nö ós tizenöt gycl'mek égette· 
tett meg illyes tanuvallomások nyomán. 

Harmincz évvel eUSbb Antoinette Bourignon, ki Lille-ben (1680) 
árva leányok számára egy növeldét alapitott, azt hiteté el magával, 
hogy a növendékek felett egy csoport fekete ördögöcskét lát rep· 
kedni, azért figyelmezteté öket, hogy vigyázzanak magokra. És ime 
pár nap mulva egy leányka valameily fegyelmi vétség mia tt külön 
azobába záratván, abból ki osont, s midön kérdöt·e vonták vo Ina, ho
gyan történhetett ez, azt mondá, hogy az ördög által szab adittatott 
ki, kivel már gyermeksége óta azoros szövetségben áll. Csak hamar 
valamennyi leányka azt állitja magáról, hogy az ördög megszállotta, 
rninden éjjel megnyomja, s j elen vagyon a boazor kányok gyülekeze
tén ; azért a leánykákat exorcisálják, perek s vitatkozások keletkez
nek a kapuczinusok, kik a dolgot hiszik, és a j ez suiták között, kik 
azt kétségbe vonják; a szDlök Bourignon-t boszorkányságról vád ol
ják, ki ekkor belátja, milly veszélyes legyen a gye~mekek képzelő
dését felzaklatni. 

Számtalan boszorkány-ügy fordult elő Angolországban, hango
san tanuakodnak ezekről VIII. Henrik, I. Jakab és Erzsébet törvé
nyei, melly utóbbi alatt nevezetes boszorkányper tárgyaltatott War
bais-ban. Barrington VI. Hem·ik huszadik törvényének kiboceátá"a 
alkalmával, harminczezret számlált el, kik eme perek áldozatául es
tek. Jakab király egy értekezést irt a boszorkányok meeterségéröl, 
s a gonosz szellemekröl, amiét·t is a közönség, min tegy hízelegni 
akarván ez által a királynak, divatba hozta e hiedelmet, és a parla
ment a következő t•endelctet bocsátotta ki: "Ha valaki a lélekidézést 
vagy ördögüzést gyakorolja, vagy az ördilgtöl tanácsot kér, vagy av
val érintkezik, öt felhasználja vagy jutalmazza; ha továbbá valameily 
férfi vagy nö vagy gyermek a sirból a hullának bőrét csontját vagy 
bármelly más részét kiveszi avégből, hogy azok által boszorkánysá
got, hüvészetet vagy ördögüzést vigyen véghez, vagy a boszorkány
eágot, hüvészetet vagy ördögíizést bármin ö alak ban gyakorolná, s az 
által valaki megöletnék, vagy testének bármelly tagja megsértetnék, 
meggyengittctnék vagy megnyomoríttatnék ; aki ezt megtette, vagy 
bebizonyittatik rá, hogy elkövette, élctével lakol." 

Még roszabhul went a dolog Skóthonban, különösen a refor
matio után. Mária alatt a kilenczedik parlament hetvenharmadik 
czikkelye halált határozott a boszorkányok, vagy pedig azok ellen, 
kik velök egy követ fúnak. VI. Jakab alatt e perek általánosakká 
kP-zdettek lenni, kiilönösen mint a. ráe;alnm eAzközei, s a boszorkány-

xv. 32 
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ságok főleg a megmérgczéselmél fordultak elö. A többek közöl egy 
emeltetik ki (1591), melly a büvészet segélyével a kh·ályon és ki
rálynén kiséreltetett meg. Gelis Duncan szolgáló leány, ki rendki
vüli gyógyításai miatt gyanuba vétetett, kínpadra vonatott, feje kötél 
közé, ujjai pedig présbe szorittattak, daczára ennek azonban mit sem 
vallott, amiért is azt következtették, hogy az ördöggel szövetségben 
áll; de alighogy egy kék folt mellén felfedeztctett, a varázs szétfosz
lott, s azonnal bevallotta boszorkányságait és megnevezte számos 
büntársait, kik közől mintt'gy negyvenen befogattak, köztök még elö
kelő hölgyek is. A fő személy bizonyos Cunningham, másként Finn 
doctor és meater volt, ki iszonyu kínok alá vettetett, először ugyanis 
feje szorittatott össze, azután l:í.bszárait háromszor egymás után vas 
csizmába tették, s ekként bevaHá a boszorkányság által véghezvitt 
felségárulás részleteit. De alighogy feloldoztatott, visszavonta vallo
mását, azé1·t ujjolag megkezdették a kínzásokat, két helyen szegeket 
vertek ujjai alá, azután ujjait prés be tették, de mind hiába; a vas 
csizmákhoz folyamodtak tehát ismét, amellyek hibszárait egészen el
borították sebekkel, ugy hogy összeroncsolt testéből a csontok is ki
állottak. Végre minden körülményt hímezés-hámozás nélkül elmon
dott, mire Jakab e kiáltásra fakadt: "Csak nagy gazemberek ezek." 

Ugyane~cn Jakab kedvelője volt az ördögi mesterségeknek, a 
vallatásokon mindig jelen volt, s látni akarta hogyan !ejti Gelis Dun
can a boszorkánytánczot; hitte hogy az ördög több izben cselt vetett 
ellene, de hasztalan. Egykor tengeri utra kelvén, a pokoli szellemek 
összegyülekeztek, őt elvesztendők; Fian meghivó leveleket bocsá
tott szét, s ekként kétszáz boszorkány rostákon és szitákon a tengerre 
szállt B ottan szélvészt támasztottak ; partra szállván, elkezdettek 
szitáikban inni s énekelve körmenetet rendeztek a northberwick-i 
templomba, hol az ördög megjelenvén közöttök , annak rendje és 
módja szarint megtartották szokásos ünnepélyöket. Ennék követ
keztében sokan megégcttettek, köztök nagy tekintélyü személyek is. 
Sok pert hoztak itten létre a reformatusok, különösen pedig a puri
tánok, kik 1640-ik évben tartott gyiilésökön, minden felekezetökhöz 
tartozó lelkipásztornak megparancsolták, hogy jegyzéket vezessenek 
a parochiájok körében .találtató boszorkányokról, a adják át őket a 
bíróságnak. 

Howel, egyike kora felvilágosodottabb férfiainak s a király tör
ténésze, hitt a boszorkányságokban, s helyeselte az 1646-ik évben 
történt kivégeztetéseket, noha ekkor csupán Essex és Suffolk grófsá
gok törvényszékei több mint kétszáz boszQrkányt itéltek halálra. 
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Glanville lelkész, Hume előfutára a rendszet·csitett scepticismusban, 
tökéletcsen hitte a boszorkányok létezését és a lélek-jelenéseket •). 
1651-ben Pordage orvos s tudós tanítványai magok előtt látták elvo
nuini a pokoli hatalmasilágokat, sötét felhők között szeket·eken, 
oroszlánok, sárkányok és tigrisek által vonatva, ugyszintén az ördi.J. 
göket eltorzított macska fülekkel; s hasztalan hunyták be szemeiket, 
mert nem testi de lelki szemeikkel látták azokat. Aubrey 1670 tájáu 
angol ujságában egy jelenésről s az ördöngösükről ugy beszél, mint 
valameily közönséges dologról ; Zacharia Gre y kiadó a H u d i b r a a
ban azt mon<lja, hogy egy lajtsromot látott, mellyben háro.n ezer1·e 
van azok száma téve, kik Angolországban a hosszu parlament alatt 
boszorkányság miatt kivégeztettek. A restauratio első évében 1661-
ben huszan ítéltettek el illy vétségekért csupán a skóthoni törvény
székek által, és gyakran különös megbízások adattak illye.i perekre, 
föleg papoknak. Jónak látunk még felemliteni egy tényt, melly nagy 
befolyással volt a jövöt·e. A tizenhetedik század vége felé ~haw kis
asszony, Skóthon Paisley helységbeli leányka, megveretvén szolgá
lójok által, elkezdett ordítani, hogy ez meg akatja öt igézni, s a rán
gatózások, mellyek a nagy mét·gclödés következtében állottak elő 

rajta, azt csakugyan ignzolni látszottak. A szolgáló azokott mód sza
rint kérdöt·e vonatván, mindent kivaliott és sokakat bevádolt, minek 
következtében huszan különfélc büntetésekre, s öten máglyát·a ítél
tettek, egy pedig a tömlöczben az ördög által megfojtatott. Shaw kis
asszony e miatt megrémülvén VU!;Y lelkiismerete fut·dalásaitól gyö
törtetvén, elvonult a világtól és dolgozgatott, len és kender fonására 
adván magát; s miután munkája igen szépnek találtatott, külröl szá
mos megbízásokat kapott. llogy ezeknek eleget tehessen, kényte
len volt iparát nagyobb wérvben üzni, s igy kapott hitTe a skóthoni 
czérna, s ekként emelkedett Paisley jóléte, melly napjainkban száz
ötven ezer eteding értékli czéruát ét~ talán két s fél millio sterling 
értékü batiszt, muselin sat. szöveteket gyárt. 

Ekkot· azonban a haló!3ágok józanabbul kezdvén gondolkozn(, 
ugy vezették a vallatásokat, hogy az esküdtszékek kimondották a 
nem vétkest. Mindazáltal még 1708-bnn is megégettetett egy öreg 
nö Loth községben; 1711-ben Powel ügyvéd hiába igyekezett a 
Wenham ellen inditott per képtelenségél bebizonyítani, az esküdt
szék bünösnek nyilvánitá öt; a nevezett iigyvéd azonban azon kér
dést intézte az esküdtekhez, ha csakugyan hit~zik-e, hogy az illcHi 

1) Hölc,eleti né:.~etel1 ~ IJo,zorllányol< léte>.é,e felett. London, 1666. 
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mal.:t~ka alakjában közlekedett az ördöggel, kik igennel feleltek, és 
ez elég volt arra, hogy a vádlott biztos legyen megkegyelmeztetésé
röl. Késöbb 1716-ban Hicks asszony és leá.nya felakasztattak, arról 
lévén vádolva, hogy az ördögnek adták lelköket, s vihart támasztot
tak az által, hogy leveték harisnyáikat, azokat beszappanozandók. 
Az amerikai angolok között különösen Massachusets állarnban főleg 
1688-tól-- 92-ig szárnos boszorkányperek indittattak, fii eszköze lé
vén ezeknek Cotton Mather lelkipásztor, ki ezen elját·ását a szent 
irással támoga tá 1). 

A franczia parlament Hi 17- ben boszorkányságért halálra ítélte 
d' Ancre tábornagynöt, e váddal akarván elleplezni boszuszomját. 
1634-ben Urbain Grandier loudun-i lelkész a helybeli apáczák által 
boszorkányságról vádoltatott, és Asmodeus, Astaroth, Cedo s más 
ördögök tanuvallomása nyomán, kik ama szerzetes nőket megszállot
ták, halálra ítéltetett és elevenen megégettetett j de a Sorbonne tu
dorai kinyilatkoztatták, hogy az ördögnek nem lehet hitelt adni, met't 
hazug. Vétke abban állott, hogy Richelieu ellen irt, ekkor ugyanis de 
egyáltalában rninden időben ezen titkos perek a boszu, fösvénység 
és dicsvágy eszközeivé levének. A normandiai parlament szintén 
halálra ítélt egy boszorkányt, de XIV. Laios megváltoztatta a biin
tetés nemét, s minthogy emiatt nagy zaj támadt, 1682-ben egy ren
ileletet bocsátott ki, mellyben kárhoztatja azokat, kik maguknak ter
mészetfeletti hatalmat tulajdonítanak. Illy lassu lépésekkel haladt a 
józan ész a tévely kiirtásában. 

Hauber B i b l i o t h e c a czimü munkájában azt mondja, hogy 
Wüt·zbut·gban 1627-töl-29-ig százötvenhd boszot·kány közöl hu
szonkilenczen végeztetlek ki, köztök öt·egek, nök, gyermekek, ide
geuek, papok, egy tanácsos s a város legszebb leánya j Linden-ben 
1660-tól-64-ig hatszáz lakos közöl harminczan égettettek meg. A 
gleichenbergi kastélyban mai napig látható azon negyven boszorkány 
pereinek jegyzőkönyve, kik ottan 1689-töl-91-ig maglyára ítéltettek; 
az Istriában fekvö Hainfeld levéltárában szintén megvagynak ama 
nevezetes per iratai, mclly ottan 1674- és 75 ben tárgyaltatott, s 
mellynek következtében számos boszorkány égettetett meg. Maga 
az irodalom is szitotta ama máglyák tüzét, 1629-ben ugyanis egy 
ballet jelent meg zenével és képletekkel, mellyek ama ezerencsétlen 
l'seményeket ábrázolák s nem kevéssé nevelék e kárhozatos babona-

') Bancroft. Az <~gyesiilt úiiH.mok tö•tén~lme, XIX. fejez~!. 
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,..;i~ban valbIlilet j Higál: . .au pedi~ !f::26-bau i':lamp:wu Arrnin kilenl'Z 
egyházi beszédet bocsátott közre a boszorkáJ,yok ellen. Csak 1631-
hen jelent meg Németországban a C a u t i o c r i m i n a l is czimü 
munka, s ez tette tönkre a boszorkánypereket. Giants-ban még 
17~6-ban is megégettetett egy boszorkány, jóllehet a többi schweizi 
cantonokban már két század óta n ern fordult elö illy eset j Genfben, 
melly e tekintetben leghevesebbnek mutatta magát, 1652-ben volt az 
utólsó boszorkány-égetés. Magyarországban Szegeden 1729-ben ti
zenhárman égettettek meg j de midön husz évvel késöbb Würzburg
ban Maria Renata máglyára i téltetett volna, általános borzalom futotta 
végig Németországot, s a rokonszenv és ész hangos szavakban nyii
vániták e tény feletti roszalásukat. 

Mercklin orvos 1698-ban clösot·olja azon betegségeket, mely
lyek az igézésnek tulajdonittattak 1), munkájából. azonban nem lehet 
kivenni, vajjon ö maga hitt-o azokban vagy sem; annyi bizonyos, 
hogy tudományos sz:abatossággal ir le némelly valóban rendkivüli 
bajokat, mellyckböl az illetök többnyire kigyógyultak, miután has
menés vagy hányás következtében holmi csodálatos anyagoktól meg
szabadultak j hiszi hogy varázslás által be lehet azokat az emberbe 
Cl!empészni, de mint mondja azért van a gyógytan, hogy segitsen az 
illy bajokon 2). Midiín Thomasius, Bekker érveire támaszkodva, a 

l) Sylloge phya·ico-mcdiciualinm ca8UWit inccmlationi vulgo ad8c·rib·i sol-itorwn, 

maximeque prae caeteria mirabiliw11, drcurias VI. compltclen.~; cum ·inspersis par· 

!im, partim :wlmexis lwc apcclantibn., }urli,.ii.9 et ctlratiuni~a.•. Cui loco mantÜI.me 

necesserunt : I. Quaealir• .•olemm:s, rm 1>t011BLI'Osa carirr. illa ex ere ta revm·a in co•· · 

pore fue.·int, vel ext1·alta11lm·? on vero pmestiqia daemon.is •int, e:>:11·a aaltern t.alia 
in corporis supe•:ficie osle·ntantis? II. H.,lluontii, 7'•·act. de r·eceptis injectis, de ·in
je.ctit mate.·ialibus, de i-njactúatorum motl.o intmndi. III. Lacviu Fi,cher, De 1110!'
bi., magice per sagas induelia naturalilP!' curcw.dis. IV. Hartholomaei Carrichter, 
Ratio medeudi 11wr·~is af, incmtlariune depe?l(lentibus, nunc p·1·imum ilttin·itate dona/a. 

V. Cuilectanea et secTeta mggliana ad marbus magtcu• , IIWÚmam parlent e germa· 
11ica in latinaut l·inguam t1·anslata, et >t-unc pl'intum publit:am in ltwem emissa. Col

leyit, adol'navit, ed-idit D. Geo1y. AfJ1·alwm Mercklinns, d·ucal. et 1·eipubl. Norim

be•'!J· medic. ord. ele .• Yurimbe1·gae, impe".,·6 Jaharmis Zieye•·i et Georgii Lehmanni, 

anno 1698. 

' 1 Ezen esetek méltúk arra, hogy a~ orvowk által tanuhuányozLassanak. 
Laevinu~ Fischer elősorolja az ig·ézósbiil származó b11tegségek ismertető jeleit: az 
illetök a kenyértől irtóznak, nyugtnlu.uok, nehézkórosok, nem veszik be a gyógy· 
•zcreket, ruellyek mit Hll'll haowálnak ; hu. kezeiket hang·yu.fészekbe teozik, nem 
erzik a l'sipést; ha vizeletök egy uj fazékban a tüzhöz t.~tetik H felforr, nines 

m~gigézve, mert a rnegbnbonázottaké ~oha nem forr fel. 



halle-i egyetemnél 170 l-ben a boszor·kányságot és hüvészetet osti·o
molta, számosan feltámadlak ellene. Francziaországban 1725-hen 
BoisBerie síkra kelt Saint-André orvos ellen, ki bebizonyítani töreke
dett, hogy "nagyon is igaz az, amit a büviis tényekről s a boszorká
nyok éjjeli összejöveteleiről beszélnek." 

De a tudományok nagy haladást tettek és számos olly tüne
ményt megfejtettek, mellyek eddig csodás dolgoknak tartattak. A 
gyógytan sok esetnek okát adá, másokat pedig az analogia utján 
megfejte. A jogtudomány bebizonyitá, hogy a vádlott önvallomása 
nem lehet elegendő ok elitéltetésére. Fontolóra vévén a tényt, melly 
legnagyobb csodálatot gerjesztett, azaz a különféle tanuvallomások 
öszhangzását, ugy találjult, hogy ez csupa általánosságokra szoritko
zott, mindenki hallvan ama dolgokat beszéltetni i a kérdések pedig 
olly modorban tétettek, hogy gyakran egyedül igennel és nemmel 
kellett azok1·a felelni. Linden-ben egyik perbPn bizonyos öreg ka
tona volt az inquisitor, s kiváncsi volt olly dolgokat is kitudni, minlik
ről mások soha nem kérdezősködtek, hogy t. i. kik legyenek a pokol 
tisztviselői és kapitányai, és az illetlik pontosan elszámiták. 

Az irodalom e korban nem tartván hivatásának a népet ne
velni, magok a boszorluinyság ostromlói csak tudományosan tárgyal
ták e kérdést, mindent a tudós világ, a nép számára ellenben semmit 
sem irtak, s ekként ez megmaradt saját elöitéleteiben. Legelsőben a 
roveretó-i Girolamo Tartaratti 1) vitte ez ügyet a ltözönség it6lő széke 
elé, tagadván a boszorkányok összejöveteleit s különösen Delrio ellen 
szállván síkra. De épen ő maga esökkenté állitása fontosságát az ál 
tal, hogy nemcsak elfogadta de védte is a büvészet valóságát, s ekként 
megengedvén az ördög közvetlen hatalmát, nem látjuk át, miként le
hetne tőle megtagadn i, hogy azt a boszorkányokra is átruházzaj álli
tása tehá.t csupán arra szoritkozott, hogy egyes esctekben józan ész
szel nem lehet hinni a boszot·kányokban, annál kevésbbé pedig azok 
nagy számában. 

Ne mondja pedig senki, hogy ö kénytelen volt századának ezen 
engedményt tenni j mert midlin Gian Rinaldo Carli 2) és Scipione 
Maffei ~) minden közvetlen ördögi mesterséget medtagadtak volna, 

1) Del cong1·esso noUI<•no dette lamie, lihri Ill. Hovereto 1749. 
2 ) L'étlel'e del 1'7·. G. R. Carl i al sig. (i. Tartm·otti inlo!•no a ll' m·igio.e, 

Jltl.~ita P doUJ'ina dei !ltaghi e delle al•·eghe. 

") A•·le magic(l. dil•gnulu. VE'l'Olla 17f>O. E7.1'11 mnnldu·a m(,g· ngyall:l7.0il 

l:vb!'H V l'l~nczéhf•n eg-y fp]elt·t j eleut m~g illy ez im alatt : O.vsertJu~;;oni -'")"'a 
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Tartarolli kötelHségértek hitte ellenük síkra kelni, ét~ kinyilatkoz
tatni, hogy midön ö a boszorkányokat képzelősködésröl vádolta, egy
általában nem szándékozott az ördög hatalmát kétségbe vonni. Illy 
eröfeszitést·e vagyon szüksége az emberi észnek, hogy kibontakoz. 
hassék az előítéletek közöl, mcllyckben neveltetett 1). 

Milly erős volt légyen az ellenzék, mutatja Concina atya, ki 
terjellelmea hittanában, melly 1750 után jelent meg, a boszorkányok 
és nyomóczok c;;ódáit, mint a közvéleményen alapuló igazságokat 2), 

maga is elfogadta. 
Senki sem fogja mondhatni, hogy tuJaágosan kiterjeszkedtem e 

tárgy felett, ha megérti ebböl, milly kevéssé irigyelhető a tizenhato
dik század bddog és mosolygó népeinek sorsa, kiket egy részről a 
boszorkányokttl való félelem, más •·észröl pedig ama rémletes perek 
zaklattak; ha n.eggondolja, hogy ezen könyvben mindvégig eretne
kekről fogunk b~ezélni, kik cllenében ugyanazon eljárás, ugyanazon 
halálos s másféle ·~üntetések alkalmaztattak, melly utóbbiak néha még 
az illetök gyerme~ eire. is kiterjesztettek 3); ha megfontolja, hogy 

l' oplUiculo "A,·te magica Weguata" di un prete dell Orat01-io. Ezen munldmnk 
czélja. megmnta.t11i, hogy vRIRmint. Krisztus elött ugy utána is minrlig léteztek 
iliivéRzek és boszorkknyok; továbbá némelly idé1.~.t.ek va.gynnk benne n Rz. nf.yálc. 
IHíl, kik a boszorkányságban hinni látszottak. 

1) A ki még tüzcteRebbm akarja iRmerni eme ltárhozatos t.éYelyt., olvnRHa 
" kiivetkezö miiveket: 

Calmet, Sull' apparizione <legli azJil'iti e aui vampiri. 

Le Brun, Histoil·e dll8 p1·abquea aupel'8titieuses. 
Le Gendre , Traité de l' opirion. 

Grlmaldi, Della magia natui'L(e, a1·tijiziale etc. 
Fra Sarpi, Discorao sopra l' ln(J<,isizione dello Sta/o veneto. 
De Limbrocb , St.wia dell' Inqui>zione. 
Laml, Lezioni di antichitl't elt'Uache, XV, XVI, XVII. 
A Loszorkt'my-perekt·öl terjedelmcse. értekeztem Storia della dioceai <li 

Como czimü munkám VU. köuyvében , ho• egy indokolt itéletet is közlöttem. 
Illyenek olvashatók még llla:r.r.oni ToselU, 01·iyni della lingua ilalicma czimii mii
v.ónek ll-ik kötetében a. 86B, 10l3, 1076, és 1~0-ik lapokon. 

') Communis Catholicol'Um sententia docet n ipsa hane commixtionem daemo

nttm nmlieruntque accidere. Theol. christ. tom. JIJ. 

•) Az eretnekek gyermekei, jóllehet. magok j<. katholikusok, meg vagynak 
fosztva. az apai örökségtöl. Az örökösök k6telezv~k a bünösre Itiszabott elégté
telt v~grehajtani. Az eretnekek pártfogói, fiai ~s örörösei hivatalaiktól és mél
tÓHÍLgRiktM megfosztatha.tnak. Egyik vagy másik halála után is eretneknek nyil
vánitt.n.thatik, s javRi elkoboztathatnak ; elként az eretnekl.ég biine még 97. illető 

meghalálozáRával sem enyészilt el. Av. rlkobzott javakból ~ mPgyéR piispök IIClll 



hasznos t'öltámi a mult időszakok ruüvelt osztályának és köznépéuck 
tévelyeit, ugyszintén azok erőszakos és törvényesitett kegyetlenke
déseit, minden kornak meglévén a magáéi ; és ha ezekből meggyőző
dik, hogy egykor a jobb unokák roszalása és átka fogja azokat suj
taní. 

TIZENHATODIK FEJEZET. 

A R ef o r m R t i o e l ö z m é n y e i. 

Ha az ember egy olly társadalom általános romlottságára füg
geszti tekiotetét, melly a lovagias érzelmekből már régen kivetkezett 
s nyugodt megfontolásra még nem birt szert tenni j ha szemügyre 
veszi az erkölcsök, szokások, politika és irodalom emez, - mondhat
nók -- elpogányosodását, akkor bizonyára reform után kell sohaj
toznia. Más izben, más körűlmények között láttuk, hogyan rántotta 
ki a romlottság örvényéből a világot egy VII. Gergely erélye vagy 
sz. Ferencz és Domonkos intelmei és példái, de az idők nagyon meg
változtak. A középkorban a kereszténység szárnyai alatt egy uj tár
sadalom keletkezett, melly az Isten kezei alatt nyugodott. És az Is
ten, minden hatalom eme kutfeje, helyettesérc ruházta azt át a föl
dön, ki maga a lelkek üd v ével s a hitágazatok és tiszta erkölcs épség
ben ta1·tásával lévén elfoglalva, a két kard egyikét a császárnak adta 
át; és ez, mint Kris4"lus fölkentje a földön, ugy tekinté magát, mint a 
királyok fejét s az egyház világi hatalmának képviselöjét ama nagy 
egység ben, melly a vallási rendben k a t o l i c ism u sna k , a világi 
rendben pedig r ó m a i sz c n t b i r o d a lom n ak neveztetett. 
Fönséges eszme, melly a világ·ot az erö önkénye alól fölszabaditván, 
az eszmék védelme alá helyezte, melly a fejedelemségeket nem a fog· 
lalás és szúletés, dc a hit és vélemény alapján hozta létre j melly a 
háborukat gyakran mcggátolta, s ha erre nem volt képes, ·legalább 
kevésbbé vércngzökké tette; mclly a fejedelmeket és alattvalókat 
egyaránt védte a kölcsönös megtámadásokt61, egyiket is másikat is 
oda kényszeritvén, hogy eljárásnikról adjanak számot azon itélö szék 

t·észesül: •uwk ~gy r~s:.~e azon köz, égnek adatik, hol a kivég~ztetéH történt, má
•ikll a hitnyomozó szék tisztviselöiuek, a t.iiLLi a hit terjeKzt~sére • az ereluek:<~g 

kiirLáoár& forditt .. tik. Rategno. 
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clütt, Illeily jóllehel t'cg-yvcrtelcu1 fle miudalállal l'tmdkivül !JatalmiHI 
volt, a népek lelkiismeretére lévén az alapítva. 

Láttuk, ruilly akadályok gördültek c fönséges eszme valósitása 
elé; ekként a két hatalom határai csak tökéletlenül határoztattak 
meg. A pápák az uralkod<i zavargások közcpett és olly idöben, mi
dön a hatalom a birtokon alapult, magukat biztositandók, kénytele
nek valának világi fejedelemséget szerezni maguknak; de ezen uj 
helyzet több ízben oda kényszeríté öket, hogy fejedelmi hatalommá 
változtassák át azt, mi tulajdonképen nem egyéb volt, mint védelem 
és békebiróság, melly a lelkiismeretek által ruháztatott rá, és pedig 
olly országban, melly nem e világból való. A császárok viszont a 
királyok felett uralkodni, a pápák felett pedig védnökösködni akar
tak, ami nem fért össze az előbbiek függetlenségével s a hivek közös 
atyjának méltóságával. Innét származott a hosszu harcz a pásztori 
hot és kard között, melly csupán kiegyenlittetett, de el nem intézte
tett olly egyezmények álral, mellyek gátot vetettek ugyan mindkette
jök tulkapásainak, de egyszersmind egyaránt akadályozták öket ha
tályosságuk teljes kifejtésében. 

Az igaz, hogy a pápáknak sikerült az iillamot Europától távol
tartani s Ázsiában a keresztes hadjáratok által n•egfékezni j a házas
ság sérthetlenségét, ~ a eBaládi méltóságut a királyi kéjvágyak el
lenében is fentartani; ugyszintén a papi fegyelmet, melly az úri ér
dekekkel való érintkezés és összevegyülés által megzavartatott, viszaál
litani: de nem voltak képesek az államnak az államhoz való viszonyát 
meghatározni, akadályozva lévén ebben a hübéri~;ég, az északi szoká
sok, s az uralkodó erkölcsök által. 

Eközben w indinkább szaporo d tak a fölfcdczésck, és az uj esz· 
mékkel uj szükségek keletkeztek j a megujult tudományosság nem 
kereRztény de egészen más kutf'ókhöl werité a nevelést; a római jog 
a régiek sziguru egységéből kifolyó rendszereket kivánatosabbakká 
tevé az atyai intézményeknél és helyi szabadalmaknál ; a elasaikai 
társadalomban létezett sz é l' iránti csodálat nem engedé becsülni 
amodern társadalmakbau levií j ó t; az uj tá1·sadalmi intézmények a 
világi kormányok kezébe juttatták a fő fontosságot; a tudományok 
a szentélyböl eltávoztak; a szépmüvészetek többé nem ájtatos érzel
mekből meriték a nekik szükséges tápot; az özönnel elétörö tudo
mányosság most már nem szoritkozhatott egy központra j a hit he
lyére a kétely lépett, ez megrontá az erkölcsöket s az erkölcsök vi

~zont semmivé tevék a hitet. 
Általános volt tehát az egyházi reform szükségének 1'rzcte. Az 
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egyház, melly •·endithetetlcn vala a hitágazatok dolgában, de az al
kalmazásban és fegyelemben készséggel engedett az idők ldvánal
mainak, egyetlen egy ünnepélyes gyülekezetet scm tariott anélkül, 
hogy javításra czélzó rendszabályol(at ne hozott volna javasiatha j és 
különösen a két utólsó t. i. a constanczi és bázeli zsinatokon, mely
lyek ollyasmik valának a reformatióra nézve, mint a nemzeti gyülés 
a franczia forradalomra vonatkozólag, hangosan követeltetett, hogy 
az egyház fejében és tagjaiban megujittassék. Ha az illetök itten 
egész nyiltsággal és egyérzelmüleg jártak volna el, valószinüleg el 
lebetett volna hárítani a csapást, de ehelyett elfenésedni engedték a 
sebet, olly nagy volt a romlottság s annyiJ·a uralkodó a világias szel
lem valamint az egész keresztény világban, ugy annak fejében Ró
mában is. Sz. Péter kulcsai nem azért óhajtattak, hogy a paradicso
root megnyitják, de mert aranyból valának j a bibornokok, kiknek a 
kegy, egyik vagy másik fejedelem i1·Anti cWzékenység, vagy épen a 
pénz szerzé meg e méltóságot, nem lettek szentekké, minl Bellarmin 
mondja, mert szentségesek (pápák) akartak lenni j az egyházak ado
monyozásáhan nem az é1·dem , dc pusztán családi tekintetek hatá
roztak j és a római udvar mindeneldelett arra törekedett, hogy lehető 
legnagyobb hasznot huzzon az üresedésekből és a javadalmak ado 
mányozásából, s hogy továbbá az irodai dijakat mentül inkább sza
porithassa. A püspökök nagyobb részt ugyanezt tevék, s szintén csak 
jövedelmöle öreghitése volt fő czéljok, pénzért coadjutorokat nevez
tettek maguknak, ami emellett egy mód volt aJTa, hogy a püspöksé
get ugynevezett unokaöcscseikre átszármaztathassák j a ki püspöki 
székéről lemondott, a javadalmak adományozását és némelly más jö
vedelmeket m~gtartá magának. 

Az apátságok, prépostságok s más főpapi javadalmak a vagyo
nosoknak adományoztattak, és pedig csupán mint mellék-jövedel
mek j továbbá szokásba hozatott , hogy bárhol lakott légyen is az 
illető, szabadon élvezhette javadalmai jövedelmét j ekként egy sze
mély lebetett római bíbornok , ciprusi püspök, glocestel'-i érsek, 
reims-i primás, Lengyelország priorja s ugyanakko•· a császár ügyvi
selöje a franczia udval'llál. Giovanni de' Medici, ki késöbb X. Leo 
név alatt pápává lett, már fiatal korában a Aorenczi, fiesole-i és arez
zo-i székesegyházak kanonoka; Carmignano, Giogoli, San Casciano, 
San Giovanni in V aldarno, San Pier d i Casale, San Marcellino d i Ca
chiano rectora; montevarcbi-i prior, a Sant' Antonio d i _Firenze kán
tom, pmto-i p•·épost, Montecassino, San Giovanni d i Passignano, 
Santa 1\fa•·ia di .1\forimondo, San Ma1·tino di Fonte dolce, San Sal\'n 



rlorc di Vajano, tian Bartolomeo d' Anglliari , San Lorenzo di Colti
bnono1 Santa Maria di Montepiano, San Giuliano di Tours, San Giusto 
és San Clemente di Volterra , Santo Stefano di Bologna, San Michele 
d' Arezzo, a Milano melletti Chiaravalle, a Poitou-ban fekvő Pin és 
végre a Clermont mcllctti Chaise-Dieu apátja volt (Fabroni). A külön
ben tudatlan püRpökök, kik inkább szcrettek jól élni mintsem jó éle
tet folytatni, ahelyett hogy nyájaik közepett laktak s azok lelki üd
Yével foglalkoztak volna, megyéjök kormányát lelki helyetteselue, 
ugynevezett suffraganeusokra bizták S hogy olcsóbban jussanak illye
nek hez,. kolduló barátokat választottak, kik sem fényüzésre nem köl
töttel!:, scm pedig jutalmat el nem fogadtak. Ezek már különben 
~zámos kiváltságokkal birván, IV. Sixtustól még ujabbakat nyertelt, 
annyira hogy a plebánosok hivataluktól való megfosztatással fenye
gettettek, ha nekik nem engedelmeskednének, vagy öket bármi mó
don háborgatnák 1). Er.ckre bizatott továbbá a búcsuk eladása; de 
az előnyök, mellyekct a szcntségökröl táplált vélemény szerzett meg 
számukra, mcglaziták közöttök a szerzetcsi fegyelmet, s ök is elvilá
giasodván, ezerféle utakon é~ módokon hajhászták a mélt6ságokat, és 
"némcllyck annyira mcntek, hogy nemcsak méreggel, de nyilván kés-, 
knrd-, hogy ne mondjuk lőfegyverrel követtek cl gyilkosságokat." 2) 

A püspökségek föleg Németo1·szágban a uagy családok másodszü
liitt('inck adományoztattak, kik világias szcnvcdélyeket és hajlamo
l;at vittek oda magukkal ; és némelly főpapok fejedelmek is lévén 
egyszersmind, elhanyagolák a népet, mclly lelki táp nélkül hagyatva, 
megbotránkozott erkölcstelenségökön és vagyonosságukon, mellyet 
t•gészen más czélra fordítottak, mint a mellyre az egyház és az ájta
tos adományozók azt nekik átengedték. 

A pápák ellen, kik a középkorban a hatalom legmagasabb fo
kára emelkedtek, felszólal tak ugyan némellyek, mint pl. Bresciai Ar
nold és a patarinak ; d e az ujitókra nem sokat hallgattak, mert az 
ember inkább érez, mint gondolkozik, előbb hiszen s csak azután für
kész, miután már hitt. Mindazáltal a közvélemé[lyt, a pápai hatalom 
emez alapját, mcgrendité az avignoni lakás s a Szép-Fttlöppel és más 
királyokkal való viszálkodás, melly mindegyik gyöngéit föltárta. Az 
egyház egysége, mellynek rendeltetése vala a fejedelmeket egyesí
teni, a nyugati szakarl:ísban a meghasonlás indaluivá leve; negyven 

1) Ezen lmlla, melly a szerzeteselt nyelvén mare 11UL[tnmn-nak llevezlf't.ett, 

147-l-ik évi angnRtns 31-én kelt. 

') Caraffa bilwrnok, Ranke-nél. 
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éven át folytouot; kétcly uralkodott örok fcuállá~{tt illetölcg, i~~ a ver
sengő pápák a királyok segélyérc lettek szo1 ul va, hogy az igaz~ágot 

és tévelyt föntarthassák. Ekkor a királyok személyökben aka1·v:i.n 
a hatalmat központosítani, nem ismerték el Róma régi el<ijogait i 
Ill. Eduárd megtagadta tőle az adót; Ferdinand daczára ,katholikus' 
czimének ellenzéki állást foglalt cl irányában j a constanczi és bázeli 
zsinatok magukat a pápa fölött állóknak nyilvánították, nem ismerve 
el az egyházban a monarchiát, melly a politikai világban épen akkor 
érvényesité magát. 

E korban általános volt a hajlam a fejedelemségeket a köztár
saságok és községek romjain szilárditani meg, s igy a pápák is na
gyobb mérvben foglalkoztak a világi é1·dekekkel i államokat akartak 
szerezni családjok számára, s e végből egy részről hízelegtek a ha
tatalmasoknak, hogy tö1·ckvé~:;öket oe ellenezzék, más részről pedig cl
nyomták a gyengébbeket, hogy kizsákmányolhassák. F~ miatt, s hogy 
világi fejedelemségöket a romagnai apró kényurak, tekintélyök eme 
gátjainak rovására erős lábra állíthassák, erőszak és csalárdsággal 
teljes politikát üztek. Legkárhozatosabb példáját láttuk ennek VI. 
Sándorbao, ki ha kicsapongó volt is rnint embe•·, nem volt illyen mint 
pápa, s kortársai egyhangulag dicsérik azon tettéé1·t, hogy az ap1·ó 
zsarnokokat megfékezte, s bevallják , hogy nála a biin és e1·ény egy
mással vetélkedett. 

ll. Gyula olly harczias szellcmü volt, mint egy tizenegyedik 
századbeli püspök, s miután az egyháznak Urbinot erőszak nélkül 
megszereztc, minden gondját arra fordította, hogy azt erössé és hatal
massá tegye. Bíbornokokat nem nevezett ki gazdag családokból, s 
miután az államot olly fejetlenség közepctt vette volna át, hogy még 
Róma utczáin is csaták tartattak, a rendet helyrcállitotta, a bárókat 
megfékezte; valódi hősnek lehetne öt mondani, ha a fegyveres öltii
zet és vadság roszul nem államt a galilei békés halász utódjának. De 
azon körülmény, hogy maga is táborba szállt s ágyudörgések között 
töltötte napjait, azt mutatja, hogy olly korban élt, midi.ín a ki1·ályok 
hittek még az Istenben, de nem többé a pápában, s hogy nagyban 
különbözött azon időtől, mcllybcn VII. Gergelynek egy szava elég 
volt arra, hogy a fejedelmek meghuuyászlwdva lábaihoz borul
janak. 

Ezután X. Leo lépett a pápai trónra. Élte virágjában levő, ruü
velt, szerctetreméltó s békés férfiu, ki minden gyönyörüségét a szel
lemi élvezetek hajhászatában helyezé j majd zenél és lassu hangon 
énekkel kis~ri azt i majd Machiavelli és Bibicna vigjátékai t, mnjd 



f1ne•·uo éti Bambalio tl·éfás diadalénekeit adatja elő j sZCI'htrtójáJ 
gyakl-an zavarba hozza, karing nélkül, sőt néha hosszuszAru csizmá· 
ban menvén ki j Viterbo- és Cornetó-ban egész napokon át vadász, 
Boisenában pedig balász j Arctinot és Ariostot megc;;ókolja, s ez 
ut<ibbinak megengedi, hogy erkölcstelenséggel teljes költeményét 
neki ajánlha!:isa, s ugyanezen kegyben részesiti Rutilius Numazianue 
l t i n e l' a r i um czimü munkáját is, mellynek szerzöjc egyike volt 
azon utólsó pogányoknak, kik a keresztény vallás ellen legjobban 
agya•·kodtak j egyházi átokkal fer.yegeti azokat, kik Tacitust vagy 
O•·lando Furioso-t utánnyomni merészelnék j kedvesen fogadja E•·as
nmsnak az uj szövetségi szentiráshoz irt jegyzeteit, mellyek késöbb 
az lndexbe kertiltck. Röviden, jó fejedelem, de •·osz pápa, ki száze
ze•· zeccbinót költött koronáztatására, melly egy nagy fejedelemhez 
illö ünnepélyek és mulateágok között hajtatott vég•·e; és nemcsak 
hogy elköltötte ama kincset, mellyet II. Gyula a b a r b á r ok n a k 
O l as z o l' sz á g b ó l v a l ó ki ü z és é r e gyüjtött, de elzálogositá 
a pápai d1·ágaságokat is, s emellett áruba bocsátás végett annyi hi
vatalt alkotott, hogy negyvenezer zecchinóval szaporítá az egyházi 
állam évi kiadásait, mellyet nagy adósságokkal te1·helt meg. 

Ő scm volt ment azon dics,•ágytól, hogy családját mindcn á1·on 
emelje, s cvégblH fondorlatokba ereszkedett a fejedelmekkel és szük
ségtelen szigorra vetemedett, ezért a nép között közmondássá vált 
róla: "nagygyá lett ugy csuszva mint egy róka, uralkodott mint az 
oroszlán, e ugy végezte mint a kutya." 

Mindazáltal szigoruan igazságos volt a javadalmak adományo
zásában j környezetét figyelmezteté, hogy ne hirnák öt olly kegyek 
osztogatására, mellyekct késöbb meg kellene bánnia vagy miattok 
magát szégyenelnie, s inkább saját erszényéből elégité ki a kérelme
zőket j nagy buzg:\ Imat fejtett ki a csehországi hussiták maradvá
uyainak kiirtásában s a katoliczismusnak az oroszok közötti terjesz
téséhen; továbbá oda törekedett, hogy Amerikában mentül több egy
házakat alapíthasson, az abiasinaiakat pedig az igaz hitre visszave
zethesse : sikerült elnyomnia a szakadást, melylyel az egyházat a pi
~;ai zsinat fenyegette, s megszüntetnie a pragmatica sanctiot ~.,ranczia
o•·szághan; mindent elkövetett, hogy a keresztény fejedelmek között 
az egyetértést helyrcállitsa, ekként öket a törökök ellen egyesitendö. 

A pogányság lehelete ruindazáltal behatott a p:\ pa i udvarba ie j 

a jeles férfiak nagy kegyben részesittettek ott, minden tekintet nél
kiil al'ra, hogyan hao:ználták fel tehetségöket. Bembo,.ki, miként ver
~PihMa mondá, nagyobb gyönyört érezett kedves~nek, mint az ég vá· 
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la:,;ztottjainal( szcmlélésében, azt itja az apostoli irodábúl, hogy X. 
Leo a h a l h a t a t l a n i st e n ck jóvoltából emeltetett a pápa
ságra i beszél még a l a u r e t om i is t e n n ö n ek tett fogadalmak
ról, a ma n es- és a föl d a l a t t i is t e n ek kiengesztcléséröl, 
a m e n n y e i z e p h y r fu v a l ru á r ó l i a bíbornokokat 
j ó sok t es t ü l e t é n ek (collegium augurum) nevezi 1). 

X. Leo l. Ferenczet p e r D e o ~ a t (1 u c h o m i n e s buz
ditit a törökök elleni háborura. A tridenti zsinat megnyitása alkal
mával Carnelio Musso püspök azt mondá, hogy a filpapoknak ugy 
kell arra megjelenniök, miként a görög hősök elmentek a fa lóban. 
Sadoleto, ki egyike volt ama kor lcgajtatosabb férfiainak, Giovan 
Carnerari ó-t anyja halála feletti fáj d almában vigasztalandó, egy érte
kezé~t intézett hozzá, mellyben sokat beszél a pogány csüggcdetlcu
ségröl és léleknagyságról, a nélkiil, hogy csak egy szóval is érintené 
ama sokkal hathatósabb érveket, mellyeket e tekintetben a keresz
tény vallás nyujt. 

Ritkaság, hogy az alalt befolyást ne gyakoroljon az eszmékt-e, és 
az ujból fölfedezett régiség fénye annyira elvakítá a világot 1 hogy a 
kereszténységet nem látta többé ; mindenütt bizonyos ké1·kedö és 
ltéjencz renyheség uralkodott, melly még a gondolkozás tcrhét is le
rázta magáról, s a felületes közönyösséget bölcseletnek nevezte, és 
legfőbb élvezetnek azt tartotta, ha serleggel kezében, érzékcit elzsib
basztó félhomályban heverészhctett. És ekként tih·ténhetett :c:z, mi
ként Bem bo, Della Casa főpap 1 Ippoli to d' Este hi hornolt s mások 
számosan nemcsak szégyennek nem tartották, hogy gyermekeik vol
tak, de még azokkal nyiltan kérkedtek is. Casa a hibarnold kaJapot 
nem érdemeiért de nazon állandó hűség és őszinte s kizárólagos oda
adás jutalmául kérte, mellyet a Farnesc család iránt szaltadatlanul 
tanusított." Ligario a pápák szórakozására épitett Pia mezei lak ban 
egészen pogány izlést fejtett ki, és pedig nemcsak magában az épí
tésben de a jelenetek és alakok ábrázolásában is. Bibiena bibornak 
a Vaticán mintájára egy nyaralót épittetett magának, mellyet Rafael 
ecscte által meztelen nymphákkal népesíttetett be; X. Leo udvará
ban a pompák és iinnepélyek feletti fi) frliigyelettf'l lf.vén megbizva, 

1 \ Más alkalommal a tauAcs által a töiJI.Jek köz t ezt irat ja a pápának : nl i 
firmt Diia immo1·talibus, quorum vices in term yel'it; és X. Leo :iltal igy inteti l{p. 

canati polgárait: ne tum nos, tum etiam Dearn ipsant (a boldogRágos öziizet) inmu' 
donalione laeaisae videamini i a halotti mise neki nem egyéb, mint litm·e diia nw 

nibus i egy haldokló sietett deos superos manesque plar-m·e; Sz. Ferencz in num P· 

1·um Deorum receptu.y est. V. ö. a 103. lapot. 
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fal'"angi és <ilat·ezos menetcket rendezett, s t·ávettc a pápitt, hogy Ma
ehiavclli Ma n d l' a g o r a-ját és az ö C a l a n d l' a-ját adassa elö, s 
ezek jelenetei, mellyek különben egy kéjhölgyre nézve is tuJaágosan 
fajtalanok, megnevettették X. Leot, esztei Isabellát s Olaszot·szág 
legelökelőbb hölgyeit; általában nem volt párja a tekintetben, hogy 
a legjózanabb férfiakat is bolondságokra tudta ragadni ; örömét nyil
vánitá a felett, hogy Giuliano de' Medici nejét, a herczegnöt, Rómába 
vitte és "az egesz város azt mondá: "Most dicsöség Istennek, mert 
itt nem hiányzott egyéb, mint egy nöi ndvar, ezen urnö pedig bizo
nyára fog nekünk illyest tartani, és ekként a r1ímai keresztet tökéle
tessé teendi." 1) 

Ronsard, Montaigne, Bodin, Machiavelli s mások nem voltak 
képesek más müveltséget csodálni mint azt, melly a kereszténység 
elött létezett j Erasmus Sacratest hívta segítségül j Marsilio Ficino 
lámpát égetett Plato mellszobta elött. De némellyek még tovább 
mentek, igy pl. Pietro Pomponazzi, rosz nyelvész, gyenge logikus, de 
élczes és élénk szónolt, a régiség iránti előszeretetből azt vitatá, hogy 
a lélek halandó. Egy valaid Rómában Erasmusnak azt akarta bebi
zonyítani, hogy mi különbség sincs az emberek és barmok lelkei kö
zött j és "az nem is tekintetett nemes embernek s ügyes udvaroncz
nak, ki az egyház hit~gazatairól nem táplált valameily téve~ és eret
nek véleményt." 2) 

Egyik oldalon a classikus tanok és erkölcsök negélyeztettek, a 
másikon pedig a szószékek és kanonoki állomások tudatlan egyének
kel voltak megrakva. A hittan legtöbbnyire az evangeliom helyét·e 
tolta fel magát, s különbséget kezdett tenni a bölcseletileg igaz és 
hittanilag nem igaz dolgok között j mindannyi száraz skolasztikus 
modorok. Legroszabb izlés kapott lábra az egyházi szónokoknál, kik 

') Lette1·e di 1'1·. n H·. l. 16. Jellemét igy festi Giovio: Accesserat et Bi
óienae cm·dinolis ingenium, cum ad arditas l'es Imetandas pM'aCI"e, lurn maxinte ac~ 

muvendos jocos ar,comodalU1n. Poeticae eninl et et r uscae lingu ae studiosua, comoedias 
nw/to sa/e multiaque facetiis 1·efe•·tas componebal, ingenuoa juvene8 ad hialt·ionican! 
hortabatur , et acenas in Vaticana apaliosis in conclavibus instituebat. Propte1·ect, 
'JUIWI fwte Calandram a nwllibUII a1'!JUlisque leporibus perjucundam .•... pel' no
bites comoedoa agere statuisset, p1·ecibus impetravit ut ·ipse pontifex e conspicuo loco 
clespeclal"et. Erat enim Bibiena mi1-ua cwtijex hominibus aetate vel p•·ojesaione g•·a
vil~t~s llll inaaniani impellendis, quo gene1·e homin um pontifex adPo oblectabatur, Itt 
icwdanrln , ac mira eis persuadendo donandoqué, plures P'J' ·•lnlidi.t slulti.•aimo.•, et 
mm:ime ritlimdos ejjice1'e commevisaet. 

') Garacciolo, Vita di Paolo IV. (kt!ziratl>an). 
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ezen t cs profán, komoly cs nevetséges dolgokat össze -vissza zavartak 
s különösen az uj, különcz és meglepő után kaplwdtak. Igy történt, 
hogy Bembo midön egy alkalommal megkérdeztetett volna, miért 
nem jár a szent beszédekre, ezt felelte: "Mit csinálnek én ottan, hol 
az ember soha nem hall egyebet mint a fönséges doktort az angyali 
doktorral vitatkozni, mig nem Aristoteles harmadiknak közbejő és 
eldönti a függöben levő kérdé~t." 1) Már ellíbb s1.ólottunk Gabriele 
Barletta, Menot és Maillard egyházi szónokokról, (L. XIII. könyv 
256 s köv. Iap.), kik noha az elc'ibbi században éltek, ebben is cso
dáltattak, mint azt munkáik ismételt kiadásai tanusitják ~); hasonló 
tetszésben részesültek Marianu da Genazzana szerzetes es Paolo At
tavanti, melly utóbbi minden lépten Dantet es Petrarcát idézte, ~ 

evvel előbeszédében még dicsekedett is ; ugyszinte Roberto Caracci 
ulo da Lecce szerzetes is, kire csak ugy hullottak a dicsérő hullák, a 
megtisztelő küldetések, püspöki süve~k és ,uj s1.. PáV féle czimek. 
Azonban más, ezeknél közönségcsebb sz6nokok Hzaporodtak el a nép 
között, tévelyeket és babonaságokat tanítva, s beszédeiket mindig 
koldulással végezve :1). Azután minden szerzetes rendnek, falunak, 
templomnak volt egy különös szentje, kinek dicséretében az illetök 
végletekig mentek; s együgyüségböl vagy csalási szándék ból szapo
ritani akarák azok csodáit, kegyeit, e1·eklyéit, s egyszersmind olly 
tiszteletet szerezni számukra, melly az együgyü népnél csaknem egé
szen a bálványimádásig ment. 

Azon nem csupán vallásos, de egyszersmind emberi érzelen1, 
melly bennünket azokhoz ki!t, kik által a számkivetés eme helyén 
megelöztettünk, s kik ránk a sirontuli hazában várakoznak, szente
sitve vala a hit által , melly bizonyos közösséget hirdet a vitézkedő 
és a tisztító helyen levő lelkek között s azt tanítja, hogy ezeken imá
ink és jó cselekedeteink által segithetünk. De ezen magasztos esz
mébe is becsuszott a nyervágy, s a közbenjárá~ emlitett nemei csak-

1) Lllildi , Pa1·adoaBi. 

') Barletta egyhllzi beszédei Párizsban 15\!7-hen, Lyonhan 15)6-ban adat
lak ki. A Menot-éi Párizsban először 1519-beu, azután ugyanott 15\!6- és 
30-ban, es még többször is. A Mailil1rd beszédeiböJ több kiadást ismerek, egy 
l-l98-ban Lyonban, egy 1511-tUI 30-ig Párizsban s egy másik 1527-hen jelP.IIt. 
meg. 

") Egy bizonyos ezeket mondá: n Azt kérditek kedves vl-reim, hogyan le
het bejutni a mennyorszá.gba. A kolostor harangjai hangjaikk11l megmnnrlják ""t 
n~ktek: dan·rln, dan do, dan-do." 



- 51~ -

uem egyedül a szent misékre szoritattak, ami gyaknm valóságos Ile
reskedessé fajult át. 

~lilly babonMágok kaptak légyen lábra a hivö nép között, sok 
izben elmondottuk, s nem szükség emlitenünk, milly nagy befolyást 
gyakorolnak ezek az erkölcsiségre. Hanyadásra mutatott már a hit
nyomozó szék növekedő szigora is, miután a szellemi uralom egyedül 
az' értelem önkénytes beleegyezésén alapulhat, s azon körülmény, 
hogy száudékosan anyagi erö vétetett igénybe, azt árulja el, hogy 
érezhetö volt az erkölcsi sülyedés. 

Mindez azonban nyom nélkül eltűnhetik az együgyü tudatlan
.;ág közepett; de azon időkben már finomodtak a szokások, terjedni 
kezdett a tudományosság s a kétely befészkelte magát a tudósok szi
vébe. Az első változások rendesen a gondolkozó főkben jönek létre 
s ezek teremtik a késöbb általánossá fejlödő közvéleményt. Most a 
bölcselet, miután ruesterei összhangzásba akarták azt hozni a megfo
gyatkozott és megrenditett hittel, versengé~ekt·e tért át, nem kevéssé 
táplálván ezeket az ujból föléledt római jog s a keleti nyelvek tanul
mányozása 1 mellyek egyrészriil a theurgiát·a, más részröl pedig a 
szent könyvek uj s merész értelmezésére vezettek, Evvel ellenkezö
leg a humanisták a müvészettel kaczérkodtak, s egy apigramm vagy 
egy jelentéktelen mü vecske, a tudósok közös nyelvén irva, Europa 
egyik széléröl a másikra repült. A felső papság, világi gondokkal 
elfoglalva, nem igyekezett megtanulni azon hitet, mellynek terjesz
tése és épségben tartása kötelességében állott ; az alsóbbak rendesen 
a főbbek példái után indulnak. A kolostorok, egykor a szellemi és 
mi.ivészeti tevékenység központjai, az aggkor zsibbadtságába és a 
jólét szülte fegyelmetlenségbe sülyedtek ; a sz{tmtalan szerzetes, kik 
ellíbb a kézit·atok lemásolásával foglalkoztak, most a nyomda által 
ettől fölmentve, csekély jelentöségü és sok hajszálhasogatással járó 
kérdések vitatásába ereszkedtek épen akkor, midőn az ujból föléledt 
tudományosság megvetéssei nézett ama skolastikus izetlenségekre és 
balgaságolua, mrllyek egy idiíhcn a komoly tudomány helyét elfog
lal va tartották. 

Az egyl1áz a hibliát még a kereszténység elükorában lefordí
totta a nép nyelvére, igy pl. a latin fordítást már az első század óta 
hir:jnk ; késiíhb Ul til aR lefordította azt. a g/1thok számára, s mások más 
megtért népek részére. Olaszországban J acopo da Varagi ne genuai 
püspiik után, Nicolo Malerbi kamalduli szerzetes 1471-ben Velenezé
ben bocsátotta közre a biblia olasz fordítását, melly azután harmincz-

-három kia(láHt ért; ngyanot.t nyomatott Iti l l ~fi-han "a négy evange-
XV. 
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lium, n~pnyelvre téve Guido szerzetes, és értelmezve Simone da Ca
scia szerzetes által" 1 ). Söt Passavauti már pana~:~zkodik a szentirás 
fordítói ellen, "mellyet azok különféle módon megrontanak; némely
lyek ugyanis elharapott szavakkal megc sonkitják, mint pl. a fran
cziá.k és provence-iak; némellyek darabos nyelvökkel elhomályosit
já.k, mint a németek, magyarak és angolok; némellyek parasztos és 
faragatlan népnyelvökkel eldurvitják, mint a lombardiaiak; némely
lyek kétértelmü s kétes szavakkal az együvé tartozó dolgokat ketté 
vágj:%-k, mint a nápolyiak ; némellyek kemény kiejtéssel elkorcsosít
ják, mint a rómaiak; némellyek táj-, parasztos s alpesi szólamokkal 
eldurvítják; és némellyek kevésbbé helytelenül mint mások, pl. a 
toscanaiak alkalmatlan szavak használata által bcmocskolják, s a 
többek közt a florencziek tájnyelvökkel hosszura nyujtván és utála
tossá tévén azt, elhomályosi~ják s különféle azokatlan szavakat ke
vernek bele." 2) 

Tehát csak a modor nem pedig maga a tény rovatott meg, é:; 
X. Leo saját költségén kezdeté meg a biblia olasz forditásának ki
adását a luccai Sante-Pagnini által 3), ki a pápa közbejött halála 

1
) Antonio llrucioli Flo1·enczböl 15il8-bo.n az egé•~ ~zeutirÍLst kiadta furdi

tllsban, melly késöbb az Indexlle tétetett. Ö maga a prolestansok közé Rorozta
tik, ámbár ugy látszik, hogy soha nem lwgyta el hitét. 

2) Specchio di penitenza. 

") Ezen férfiu irta a Thesau,·us 1-inguae sanctae (lf)2\!J e~imii muukat, s va
lóban csodálnunk lehet., hogy ezen korban, mellyb~n olly kevés eszköz állott az 

író rendelkezésére, illy nagy munkáru. is akndt vállallwzó, holott illyeamire nap
jainkb•m is alig találnánk embert. A:.: elsö l<eresztéuy, ki a zsidéo nyelvet Olasz
országban nyilvA.nosau tanitottu., Felice da Prato kik~resztelkndett zsid0 volt, ki 
li:i15-ben kiadta a zsoltárok latin forditását, és X. Leo ált~tl lDl8-ban Rómába 
hivatott. l!:zen idöt;\.jban tanitotta még a hélJCI' uyelvet Agatia Guid~tccrio di Ca
to.nia is, Iti I. l<' ere ncz által a keleti nyelvek colleg-inmába hh atott meg tanárul, 
hol neki Paolo Paradisi di Canossa lett utóda. Funo-lJan 1514-Len a IL Gyula 

által alapitott nyomdálJan egy nrab imngyüjt.emény látott u:~pviLágot. (Schnurrer 
Biblia w·abica, 231-34 lap.). Pnguini Velenczéloen megl<ezdé a Korán eredeti ki
adását (Ugyanott 402 l:~p.). lbl3-ban Rómában a zsnltllrol< aethyop nyelven adat
tak Iti (Lo Long, Ma~ch. kiadás, I. könyv, ll. rész, 146, lap.); kPsöbb 1548-ll;•n 
pedig az uj szövetség Mariano Vittol'io da Ri~ti 1\.ltal, ki négy évvel utóbb az 
első abiasinilli nyelvtant adto. ld (Colomesli, Jtal. Omto,·ea ad nomen). Teseo Am
brosio, az Albonesei grMok egyike, Bolognában o. chalden~, syrus és örmény nyel
vet tanitotta, mellyekröl, ugy~z;nf<Ín ti~ más nyelvrill egy nyelvtani bevezetést 
bocsátott közre (Pé.via, ló39í, mrgtoldvn mintegy negyven a-b-c hetiiiveL IWvi
den, annyi exegeti<:us munka jelent meg ezen idöben, hogy M' Cree csodálattal 
van eltelve a g-ondviselés iránt, mclly magok a. ku.tholiku,olt fl.ltal éleRitet.é ki 
azon fegyvereket, mellyek öl<et meggyilkolandók valának. 
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mintt lelheszakasztván azt. csak késö~b 1527 -ben Lyonban bocsá
totta közre. Pantaleone Giustiniani Agoston rendü sierzetes s ké
söbb nehbio-i piispök Corsica szigetén, a bibliának latin, görög, zsidó, 
arab és chaldeus nyelveken való kiadására vállalkozott, s megkezdé 
R zsoltárok nyoma tását, l rit ti -röl X. Leonak ajánlva, nyolcz !Jaeáb
ban, egy a zsidó sziiveget, hat a különféle fordításokat, s egy a jegy
zeteket tartalmazván; de a kétezet· iitven példánynak alig kelt el ne
gyedrésze, a tiibbi 1536-han egy hajótörés alkalmával szerzöjével 
együtt elveszett. Egy szóval, nem volt nyelv, mellyre a biblia már 
a reformatio eliitt le ne lett volna fm·ditva •). 

Eközben a nyelvészet uj lendUletet nyert, és a kritika, melly 
a pt·ofán szerzökiin nagy gyakorlottságra tett szert, tanulmányai élét 
a szent könyvek ellen ÍJ·ány~o~á, és ezen uj szerzemény feletti elbiza
kodottsághan mimlenki saját felfogása szerint akarta értelmezni 
azokat. A hirneves Heucl•lin, ki belátta a keleti nyelvek és müvek 
tanulmányozásának fontosságát, sok javit:\sokat tett a Vulgátán, hé
ber nyelvtant és szútárt adott ki, s midön a kölni inquisitorok azon 
két·elemmel járultak volna a császát·hoz, hogy a biblián kivül vala
rnennyi héber kiinyv égettetnék meg, ö felszólalt ez ellen, s a vitat
kozás népszerűséget kiilcsönzött e két·désnek. Az aggódó elmék meg
botránkoztak e felett, de Rr'Hna Reuchlin mellett nyilatkozott, hiven 
bölcs tüt·clmi politikájához, mellytiil soha nem szokott eltérni, mig a 
hit egysége veszélyeztetve nincs. 

Figyelemre méltó azon nyíltság és merészség, melylyel a római 
udvar vétkei s az egyházba becsuszott visszaélések az egész keresz
tény világban, de küliinösen OlaM:országban megrovattak. Dante és 
Petrarca lteve~en kikelt~k azok cll~n, mindaz:Utal sem ezen eljárásuk 

') Német uyelveu v~tn eg-y szPuti•·á" ltelt uéll<iil, mikéut ~"' szukásban volt 

a sajtó elökoráh!l-n; Faust eg·yet 1472-beu adott ki, egy ismét. megjelent mPg 

ugyanazon évben, egy pedig 14!l3-ban; az, melly Nürnbergben 1477-ben adatott 
l<i, három kiadást ért, mellyek mind megelöztél< a Lutherét; Augsburgban ugya11· 
azon évben megjelent egy s nyolcz kia!lhst ért, többet nem is emlitek. Franczia

országban egy 1478-bau jelent meg, eg·y 1484-ben Medard, egy 14d7-ben Guiars 

<le Moulins s <'gy 151:!-ben .Jacques Lefev1·e áltnl a•latott ki. A franczia bibliák 
_jegyzéke megt~lálhatí, Le Long llibl. Sac•·ée czimii ldndványában. Kölnben 1475-

l.Jen tlanHm t! Li l .lia jelent meg, melly azután még 1488 előtt háromszor kiadatott; 

egy másik nrRio ismét l 5 18-hau. ('sp h uyelven 1488-ban. Moore Tamás (Dial. 
III. 't) azt moudj a, hogy ,,a szeut hiblia erényes és tud{,R férfink által jóval 
Wi<:left' elölt augol nyelvr~ for<lit.tatott., s a jámhor éR huzg•'• nép áltRI kellü Rjta

f·•~•ft)!g-HI olva,talot.t. '' 



nem roszaltatott, sem pedig könyveik be nem tiltattak. A beszCiy,~k 
és regények hemzsegtek a szerzetesek elleni elménczkedésektöl és a 

1·ovásukra koholt kalandoktóL Poggio, ld három pápának volt titok
noka, Leonardo Brunohoz intézett levelében Hu~s János és Prágai 
Jeromos kivégt>ztetését irvá11 le, szánalmat igyekszik költeni ezek 
iránt, s szitkokat szór Róma ellen. Hzemtelen ,1' r é fái< mellyek
ben az egyházi fértluk és a rbmai ndva•· a demncratiával é~ arilltoc•·a
tiával, ugyszintén a tudósokkal é!i szónokokkal egyiitt nevetsl'>g tár
gyává tétetik, l 469 ben magában Rómában jelentek meg. Giovanni 
Pico della lVIirandola a latenini zsinatban, olly merészen mint bár
mellyik eretnek, kikeit a papság dicsvágya, füsvénysége és erkölcli
telensége ellen, s kimond:~, hogy általános a reform sziikségének ér
zete. :Menot elfrancziásitott latin sz,\noklataib:m a papok visszaélt'!
seit, 1\Iaillard pedig a bucsu-ál'Ulókat o8torozza 1). 

S valóban, midön valameily hatalom nem vonatik kétségbe s 
mindenki elött megtartja szent jellegét, az ember itéletet mondhat 
felette s mindamellett tisztelettel viseltethetik iránta, és akkor a meg
rovás nem is ve~zélyes, miután sem az aki azt te11zi, sem az kit illet, 
nem kapcsol ahhoz sértési szándokot De Olaszországban a vallási 
ellenzék gunyos, csufolodú s hitetlen vala j tagadta a hitigazságokat, 
és alájok veté magát; Némotországban ellenben po~itiv, hivő és el
lteseredett modorban lépett fel, mit nagyLan nevelt a német népnek 
a latin faj elleni kiolthatlan gyülölcte j ő rontnni akart, de egyszers
mind ujból épiteui. Innét van az, hogy a németek gyakran erkölcs
telenségröl és könnyelmliségről vádolták az olasz és franczia irodai· 
ma t j Puyhe•·bault pl. ezek et mondá ide vonatkozólag 2): "Mire va
lók ama jámbo•· olasz irkászok? a biint sa pipet·köcz udvaronczak 
és buja hölgyek clpuhultságát táplálni, a kéjvágyat ingerelni, az ér
zékeket fellüzelui s a lélekből kiirtani mimlazl, ami abban férfias 
van. Sokkal ta1·toz.unk az. olaszoknak, de sok sajnálatra méltó dol
gokat is kaptunk tőlü 1(. A:.-. ottani P.rkiilcsiikiin amhra s má8 illat-

1) Suntne !tic pm·talores bullar·um 1 ce1·te ibj e~t 1naynus abusus, et mil·or quod 

pmelati oon apponunl remedium. Dumndnr dic it qu.o d de irululgentiis ",ih il ha {Je

mu.r ce?·tum in sacra s~iptur·a. Legalis Ba.silium, Hieronymum, Augualinwn : nihil 

dicunt de indulgentiia. Ita. dicunt dodm·e.y morlerni, Pl auerunt quod materirt intlul

gentiarum semper fuit dubi<~. Sed diceret aliqua rnulie1': "Palm·, ego neaeia si sint 

bonae : oonne meliu.r est capere postquam episeoplt!J misit ?" Crer!o quod capiunt 

partem !JUam, et omnea !Junt fw·P.!J. Heu ! sunt aliqui bullnl01·es qni dicunt quod, aí 

-•cirent quod pater em·u.m non cepi!Jset, nunqumn nrarent P''" PO : ml fi11WP.9 diol,n/n,. 

') Theolimu.• rlP. ln/lPrulis wrli., lil!l'i.•, 1 rr4(). 
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s:t.c1·ek érezhetők ; ottan a lélek épen ug-y cl van puhulva mint a test; 
könyveik semmi erő- vagy mél tóságteljest, semmi bataJinast nem tar
talmaznak, és bár adta volna az lsten, hogy mind munkáikat mind 
pedig illatszereiket megtartották volna maguknak! Ki nem ismeri 
Giovan Boccacciót, Angelo Polizianőt és Poggiót, kik mindnyájan 
inkább pogányok mint keresztények valának "t Rabelais agyában 
Rómában villant fel a P e n t a g r u e l eszméje, melly valóságos dög
halál a halandó emberiségre nézve. ~~~s mit csinál ez? minö életet 
folytat? Egész nap iszik, kaczérkodik, okoskodik, szagolgatja hol 
és wit főznek, gyalázatos firkákkal tölti be papírját, mérget okádik, 
melly mcssze tájakra s minden országban szétterjed, rágalmakat és 
sé1·elmeket szór minden osztályu személyekre, rágja a jókat s marja 
a tudósokat; és a szl!ntséges atya asztalánál alkalmazza ezen gonosz
tévöt, az emberi nemnek ezen nyilvános ellenségét é11 szenyEolt
ját, ki épen olly gazdag szaval( ban, mint szegény józan ész tekin
tetében." 

Németországb~m azé1·t d lőn határozva a harcz, ha mindjárt 
nem volt is még megüzenve. Reuchlin ~'gy vigjátékot adott ki a 
sze•·zete8ek ellen ; Eisleben-ben J 480-ik évben egy, a Luther hazájá
hoz való ban méltó dráma ndatott elő e ez imen : J o h a n n a a n ö
p á p a, mcllybcn ö1·dögök, szentek, angyalok sőt a halál is ezere

peit 1 ), s a mclly előjátékát képezte azon jelenetelmek, mellyekben 

a német szinészct a reformatio bajnokává esapott fel, s többé nem is

me•·t egyebet parod iá nál. 
i':I"Bt;IIIU!;. 

A clerus eliClJCÍ élén ll.otterdami Erasmus ( 1467 -1536) állt. 

Rendkivüli tehetség, egyetemes tudományosságu s tréfás kedélyü 
férfiu, bölcseleti szellem, jóllehet bölcseleti elméletei nem valának, 
ki a tudományosságot a hasznos és gyakorlati tér felé vezérelve, 
majd komolyan, majd gunyosan, majd vég•·e tudományosan csipkedte 
a szerzeteseket, s ugy tüntette fel öket, mint a tudatlanság, fajtalan
ság és torkosság képvisellíit ; különcz adomáltat szórt szét az iroda
lomban és világban ezen elfajult tá1·saság ellen, mellyek hitelre ta

lálva, még inkább nevelték ros:t. hiröket. GöröK bibliájában, 
mclly 1518-ban jelent meg, mennyi •·oszat mond a papságról! az 
;; r ü l ts é g r ö l h· t d i cs b e s z é d é b e n a kolduló barátokat s más 
ismeretesebb szerzct('s rendeket ostorozza; C i c e r o n i a n us czimü 

1) Kézira•han létezik, és legrégibb a német szomorujátékok közötl. L/\.~d 
liottscbed .• 4 ./r(Ímni miivés~et !iirle11efme Németo1·szá9ban. 



munkájában azonkivül, hogy erÖt;en ma1ja azon pedánsokat, kik 
Krisztus Jézust Jupiter fiának hívják, lefesti az egyháziak erkölcstc
lenségeit, a francziák és németek őrjöngéseit t> a katonák tudatlan 
babonaságait, kik felváltva gyilkolnak és gyónnak, gyónnak és gyil
kolnak. A Sorbonne kárhozt11.tását akarta nyilvánitani C o ll o q u i a 
czimü müve felett, mellyben a biijtiit, papi nőtlenséget, a szerzetes 
életet, a zarándokolásokat s a papság vétkes tunyaaágát a legkímé
letlenebb módon megtáruadja. "Nincs ember a világon, ki kényel
mesebben és kevesebb gonddal élne, miut Krisztus eme helytartói. 
Azt hiszik, hogy Istennek eleget tettek, ha ü szentségeik egy titok
szerű s majdnem szinészies öltözetben áldásokat vagy átkokat szór
nak . . . Mit mondjak azokról, kik a bucsukkal altatják el a népek 
lelkiismeretét és mintegy ó1·ával mérik a tisztitó helyen töltend(í idők 
tartamát, s minden tévedés nélleül kiszámítják annak századait, éveit, 
napjait és óráit ? Nincs kereskedő, katona vagy biró, ki egy scudó
val, miután ezreket rabolt, lemoshatónak nem vélné egész élete bü
nét ... " 1) 

A hitujitóknak épen az volt a sajtó, ami Mahomednek a kard. 
Egykor egy zsinat itélete vagy máglya elfojthatá egy Arnold, egy 
Abelárd, egy Huss szavait, dc most a C o ll o q u i a ezimü munka 
huszonnégyezer példányban volt széttet:jedve s az rí r ü l ts é g d i cs
b es z é d e mindjárt els(í ízben ezer nyolczszáz példányban kelt el, 
a későbbi kiadásokban pedig Holhein mett~zései még népszerűbbekké 
tették ezen mérges harapásokat. Mindemellett is Erasmus nem akart 

. kilépni az egyházból, vagy Jegalább nem hitte, hogy elvált attól, jól
lehet azon tanokat hirdette, mellyekct Luther 2); és helyesen mond
ták róla, hogy ö hozta létre a tojást, Luther csak kiköltötte azt. 

Százanként adatott cl ezen idi)tájban az I•: p is t o l a e o bs c u
r o r um v i r o r um czimü munka. Az abban foglalt levelek ugy 
valának feltüntetve, mintha azok több hittudós által Uratius Ortwin 
kölni hittanárhoz lettek volna intézves azon ellenvetéseket és otrom
baságokat tartalmazták, mellyekct a szerzctesek ellen Reuchlin ho
zott szönyegre ; minthogy pedig azokban az akkori szerzetesek és 
pedánsok tudatlan és követelő nyelve hiven volt utánozva, sokan 
tévutra vezettettek általok, E mnnka szerzöjének Renchlin vagy 

') llltUler Adolf, Leben des Emsmus. 
'! Video1· mihi Jere omnia docuiase quae dot·PI /,u/ltP.J"u.v, ni•i IJ!IOd 110" lom 

atrocite·l', qu"dque ab.Yiinui a qu·ilm,d"m at"n•:quwli/m.• el 'JJ"''"tloxi.,. Gerdesius u:\1 
l. 153. 



Erasm11s tartatott; dc ugy látszik, hogy liiitten Ulriktól való az, ki 
a pápa ellen intézett heves he~zédc·i miatt német Demosthenesnek 
neveztetett cl 1); Luther n lcrél-irmoclor példányképe gyanánt bá
multa 11zokat s valóban olly hitTe vm·giidtck, hogy némellyeknek 
ked viik jött Pascal L e t t r cs p r o v i n c i a l c s-j ához hasonlitani 
azokat. De ha az ernher olvas;;a azokat, uhUattai fordul el ama korcs
mai, bordélyházi és árnyékszékbe való nyelvtől, azon galád bántal
maktól, ama tivornyaszagu gondolatoktól és szavaktól, mellyek ak
kor is undoritók, ha már eliibb olvasta azon iratokat, mellyeket az 
első reformatorok ama levelek mintájára szerkf'sztettek. Az igazság 
a megtámadás visszatorlására sem élhetett volna illy aljas fegyve
rekkel, s mégis a bünnek ezen anyagiasitása, ezen tartalék nélküli 
szemtelen beszéd a közönség tetszésével találkozott. 

Mások, magok a legjámborabb férfiak is felszólaltak ezen visz
szaélések ellen, ele természetesen kellő mérséklettel, és gyógyszer 
után kiáltoztak t). Sadoleto bíbornok, különben szigoru katholikus 
leveleiben szitnct nélkül ismétli a reform sztlkségét a) j számos fő
pásztori körlevelek szintén bevallják az erkölcstelenség elharapózá
sát. D' Amboise bíbornok roueni érs<'k s XII. Lajos ministere vona
kodott több javadalmakat személyében egyesíteni, noha az akkot·i 
szokások azt megengedték, és rcformálta a Domonkosiakat és Con
ventualisokat, daczára az előbbiek makacs ellenszegülésének s az 
utóbbiak képmutatásának. Ximencl'! bíbornok, ki egyike vala szá
zada legnagyobb jcllemeinek, noha ez felette gazdag volt illyesek
ben, és szegény sorsból csupán erényei által emelkedett a toledoi ér
seki székre és Spanyolország kormányzójává, hatalmát a sz. Feren
cziek és Conventualisok reformálására használta fel, ezenkivül me
gyéje papsága közé szokatlan szigoru fegyelmet hozott be j továbbá 

l) Triaa czimü muuldtjábau moudja, hogy Hórnálról az ember bárom dol
got hoz ki : t·osz lelkiismeretet, megromlott gyomrot és üres erszényt; hogy ottan 
három dolgot nem hisznek : a Iéiele halhatatlanságát, a halottale feltámadását és a 

polwl létezését; hogy ottan három dologgal üzérlcednelt: a Krisztus malasztjával, 

~~~ egyházi méltóságokkal és a niiklcel. 

•) Schelorn1us, Anwenitates hiatoz·ine ecclesiCUI!icae, és Gerdesius, Specimen 
ltaliae •·eformalae czimü munkáikban összegyüjték a reformatio elöhirnökeit, ezek 
közé sorozván némelly szabadon gondolkozókat, de mindemellett hü katholiku
sokat. 

3) Girolamo Negro mondja, hogy Sadolato negy munkát szándékozik irn 
lJ~ ,.,,,mblic"' l·s megrostálni korunk valamennyi köztársashgait, de kiilönii.~P?l 11 

P"l",Jc(·t nem i'etlig nz egyházét. 



megrendelte a kc•·et:~zteltek és házasuitak anyakönyvének vezeté~;ét, 
~ egy több nyelvü hibliát készitett. Az egyház soha scm akarta ta
kargatni, annál kevésbbé pedig védelmezni a becsuszott visszaélése
ket, sem pedig nem f~jezhette ki erőteljesebben az egyházi refor
mokra vonatkozó határozatait , mellyeket valamennyi általános és 
részletes zsinatban ismételt. 

Vajjon tehetségében állott volna-e egy erös és őszinte akaratu 
férfiunak békés uton és keresztény szellemben összeegyeztetni ama 
szerencsétlen azétágazó véleményeket, azaz tisztába hozni az egymás 
között összebonyolodott egyházi, vallási és politikai viszonyokat, s 
ekként elintézni az egyház és állam közötti pörös ügyet? vajjon vég
rehajtathatott volna-e a reform javítva s nem rombolva, szaretetben 
s nem gyülöletben, az egységet megszilárditva s nem szétzuzva? és 
ezen esetben minö befolyása maradt volna a pápai hatalomnak a vi
lági dolgokban? Ezek mind megfejthetlen feladványokj annyi azon
ban bizonyos, hogy a legdicsöbb vállalat leendett az egyház nagy 
doctorai vagy nagy pápái számára. 

Szerencsétlenségre a békés kisérleteknek politikai érdekek ál
lották utját. IL Gyula, ki félelmet és habozást nem ismert, a közte 
és XII. Lajos között kifejlődött viszály alkalmával tisztán világi dol
gokért egyházi átkokat szórt, ami természetcsen visszahatást szült, 
s mig egy, iránta ellenséges indulattal viseltető zsinat szakadással 
tEmyegette l\Z egyházat, Pierre Gringoirc (1511) a Bolondok fe
j e d e lm e és a B o l o n d a n y a czimü drámákat hozta a szinpadra, 
mindkettö a római udvar kigunyolására és nevetségessé tételére lé
vén irányozva. Az augsburgi birodalmi gyiilés 1510 ben panaszt 
emelt a pápai követelések ellen, s avval fenyegetőzött, hogy ha ezek
nek bizonyos határ nem szabatik, egy általános fölkelés a papság el
len s egy szakadás - minő a csehországi - leend a következmé
nye. A fegyveres üldöztetések ezen országban a szokásos eredményt 
szülték, t. Í- az elnyomottak iránt részvét s szánalom támadt, s azon 
vélemény terjedt el, hogy az igazság részükön van j azért a hussiták 
tévelyei , mellyeket ezek a catarheusoktól, waldensesek- és wiclef
fitáktól örököltek : számos követökre találtak; Pe!likán és Capito 
nagynevü német tudót~ok már 151::?-ben ostromolták Urunk testének 
és vérének az Oltáriszentségben való jelenlétét, 1514-ben pedig Oeco
lampadíus nyiltan predikálta azt 1). 

1
) Egy nj tényt is idézhctiink- A miiueheui kiinyvtál'lum egy ltwél htlftl. 

t:dik, mt>llyet. l~oRin IHtváu li;lfi-ik ,jyj mAjnR 1:!-1'101 Kfm>ly he•·•·-.~g l{llrki Jli;,-



Ekö~bcn uj cs~rnék hozattak ti>rgalomba a polgári szabadság
ról, s a népek mélyebben érezték szenvedésl'iket; gyógyszerek után 
sohajtoztak, s uj utakat kisérlettek meg. Visszaemlékezvén a szol
gaságra, mcllyben iíseik sinlődtek, rettegtek annak visszatértétöl, és 
undorodva a multtól, gyanuval teltek el a papi hatalom iránt, melly 
abban tulsulylyal birt. Ott, hol az egyháziak egyszersmind fejedel
mek valának, az uralkodó elleni gyülölet a papi jellegre vitetett át. 
Németországban a nemesek el valának határozva lerázni magokról 
az npró fejedelmek uralmát, egyene,sen a császártól akartak függni, 
és azt hitték, hogy e czélra bárminő forradalom alkalmas eszktlzt 
nyujtand kezökbe. A fejedelmek rosz szemmel nézték, hogy a rómKi 
curia kiilönféle czimek alatt annyi pénzt kicsikar arszagaikból; és a 
számos concordaturnak csak eltakarták, de nem szüntették meg a 
hajt. 

Az államsziikségcl( a nemzetek köziitti háboruk és az állandó 
hadsereg tartása miatt mindinkább szaporodván, a fejedelmek pénz
ügyei nagy zavarba jutottak; irigy szemmel nézték tehát ezek a pap
Mág jószágait s igyekeztek :\zokat ::o_dóval s más czimck alatt minél 
jobban megterhelni, söt ohajtották volna elsajátítani, ha Róma ellen
zé6étöl nem kell vala tartaniok. 

Azon körülmény, hogy a németek t~zünct nélkül beavatkoztak 
Olaszország viszonyaiba, kölcsönös ellenszenvet hozott létre a két 
nemzet kö:rött, a mieink ~yiilölvén öket mint hatalmasabbakat, ök 
megvetvén bennünket gyengéket, söt wi több, szellemi fensőbbségün
ket ravaszságnak és roszh1szemüségnek bélycgezték. Azonban épen 
akkor, midön minden nemzet függetlenst1g után sovárgott, a családi 
viszonyok és politikai egyezmények az egymástól annyira különbözi) 
népeket az ausztriai ház uralma alatt akarák cgycsitcni, ugyszintén 

pökhöz intézett, dbeszélvén ahb>~.n, hogy X. Lt:o pápaságán>~.k elsö évében bizo
nyos Homwentura ~zerzett'IS Rómában nzt predilu\.lta, mil<ént ö lenne a világ meg
váltója, htentöl váiW!datva arra, kinek egyJuha Sionban fogna székelni, és több 
mint hu8ze:~:er ember sereglelt össy,e lsten t>zen vélt helytl&rtójll lábainak csóko
Jására. Egy könyvet is irt nR hitehagyott, Istentöl elüzött és elátkozott s~ajhá
rol, a római egyh:'i.Y-ról," n1cllyben kiA.tlwzza a pápát, bíbornokokat ~s főpapokat; 
felszólitjn a kereszt~ny fejedelm11ket, hogy ragadjanak fegyvert s támogassAk öt, 
é~ különösen a velcncz<Jieket arra ösztönzi, hogy igyekezzenek barátaágban lenni 
" franczi11. királylyal, ez lévén Istentől eszközül arra válan:tva, hogy az Isten 
t>gyházát Sionba áthelyezze és a törököket megt~ritse. 1518-Lan elfogatott é• :•z 
AngyalvárLll al•rat.ott. Lá~tl Hl)lfler, Aualeclen zm· Gesch'ich/P Df':tlt.•rhhmds uml 
ltoi'ifns, IX47. 



némclly dicsvágyók a kiMebb tartonul.ny1•k üuálláBát szándékoztak 
megsemmisíteni, s ekként nagyban szaporodott az elégületlcnek szá
ma, kik mindig barátjai az ujitásnak. Róma hallá e tompa morajt, 
a közelgö vihar emez elöhil'Döl<ét, dc egészen elmélyedve a müvé
~zetbe, azt hivé, hogy a rágalmazók ellenében elég leend evvel fel
lépni s a fölforgató syllogismus1'a a Vatican l'emekmüveivel s az , 
Urunk szine változását ábrázoló festménynyel felelni. Erthetlen nyel\' 
a p(,sitiv Németországban. 

Illyen volt a tér, hol azon háboru készült, melly megrendi té a 
világot s kihatott a legkésöbb nemzedékekre is; há1·mas tünemény, 
bölcseleti, társad11.lmi és vallási ; gőgös visszahatása a taglalásnak 
(analysis) az összefoglalás (synthesis), a kritikának a hagyomány, az 
észnek a tekintély ellen, mellyben oem a fejedelmek de a népek ér
dekei, ugyszintén a hit, az isteni tisztelet s a gondolat fölszabadítása 
hozattak szönyegre. 

TIZENBETEDIK FEJEZET. 

Luther. 

Krisztus megváltá a világot k e g y e l e mb ö l a h i t á l t a l 1 ), 

kiengesztelé a bűneink által megbántott Istent, és érettünk eleget 
tett. De ezen kiengesztelés és elégtétel után is meghagyta apostola
inak s egyház&.oak, miként a bűnösökre , hogy ezek a gyónásban 
bünbocsánatot nyerhessenek, bizonyos büntetéseket szabjanak; ugy
szintén hatalmat adott nekik az efféle büntetések módjának és tarta
mának meghatározására s azok egy részének elengedésére, ami bu
csunak neveztetett el 2). Az egyház, sz. Cziprián szerint, ugy értel
mezi ezt, hogy az ember a vezeklés által nem annyira neki, mint in
kább az Istennek teszen eleget, amiért is a büntetés részletes elen
gedése elengedése volt egyszersmind azon elégtételnek, mclylyel az 
ember az isteni igazságnak tartozott ; ezen elengedésre pedig feljo
gositá az egyházat azon hatalom, mellyet alapítójától nyert, hogy t. i. 
a bünöket megbocsáthatja vagy pedig megtarthatja- Az egyház mü 
az elsö időkben imádságokat, böjtöket és vezekléseket szaLott a bii-

1) Sz_ Pál, ll?. efezusinkhoz irt lev_ IL r. 
") Sz_ Máté, XVIII. fej. 
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n ösre 1 ), de cgyszcnnnÍtHl a .-.on hatalmávH l is élt, hogy azokat el en
gedte; s ekként azon tan rncllctt, mclly azt tanítja, hogy az üdv 
Krisztus ingyen kegyclrnóböl származik, ott állott a másik, t. i. az 
ember közremüködésc, a vezeklés s ennek r észletes vagy teljes elen
gedése a vezeklií állapota szet·int. A VII. század vége felé némi za
vnrok állván be a hittani tanulmányok terén, egy ujitás kapott lábra, 
me ily fegyelmi buzgalom akart lenni, azt azon b an inkább azétrom
holta; és a büntetés, melly az első időkben harmincz éven soha nem 
terjedt tul, most néha több századra is kiterjesztetett, s igy az illeW
nek lehetetlen volt életében feloldozást nyernie. A helyett, hogy a 
biintetés tartama megrövidíttetett volna, jobbnak látták á t v á l t o z
tatását megengedni, s innét származik a büntetés megvál
tás a; és az átváltoztatott vezeklések végrehajtásával a szerzetesek 
bizattak meg, kik e czimen bizonyos összegeket szedtek be az ille
téiktöl, a szcrint amint az egyik vagy másik vezeklési könyvben meg 
volt állapitva. A keresztes háboruk szintén bevétettek az átváltoz
tatott vezeklések sOI"ába, azon hiedelemben, hogy a veszélyek és fá
radalmak, mellyeknek az illetök azokban ki vagynak téve, felérné
nek a rájok szabott ideiglenes büntetésekkel; ugyszintén illyesminek 
vétetelt a pénz, melly ezen vállalatokra szükségeltetett. Késöbb ide 
számittattr.k rnindcnféle ajtatos eselekvények, miniík pl. egyházak és 
hidak épitése ; és jbllehet az egyház kinyilatkoztatta., hogy ezen hu
csuk rnit S!'rn érnek, ha hünbánattal ninc!lenek összekötve, a köznép 
mégis könnyen téves értelemben vette azokat. Bármint itéljiink is 
egyébiránt ezen ujitásrúl, ez, miként Morin atya mondja 2), azt tanu
sitja, hogy a. bucsuk fogalma mindig össze volt kötve az ideiglenes 
büntetések fogalmával, mellyeket az isteni igazság a biin kiengesz
telése gyauánt követdt; é:-; hogy állandó hit volt, rniként az egyház 
Istentől hatalmat nyert a bucsuk engedélyezésére. 

A skolastikusok nem lévén képesek fölfogni (ugyanazon szer
zöt követem 1 miként engedélyeztethetnek olly csekély elégtételekért 
olly tágas hucsuk, és nyugtalanítva sz. 1\goston egy tétele által, ki 
más szent atyákkal egyetemben megállapítja, hogy ha a bünös vét
keiért eleget nem tesz, Isten bizony~ira meg fogja büntetni, ezen 
okoskodáshoz folyamodtak. Krisztusnak egy csepp vére elegendő 
lett volna a világ megváltására, de ö mind kiontotta, és ekként ki· 

') .'iz. l'ál, n koriuthiaiakhoz irt lev. é11 Tertullián, lh poPnitn>lin. 

'J JJe poe11ile11,ti", X, e. lll. 



merithe t Icm kegyelmi kin(;~ tárt ké~ zi te :;zámuukra, mellyct még in
kább öregbitenek a szentck ér derueinek föWslcge és a szükségen tul 
véghezvitt üdvös cselekvényck. Ezen ldncs örei és osztogntói a püs
pökök és pápák, kik azt vagy annak egy részét a töredelme~ bűnö
sökre átruházhatják vagy alkalmazhatják, elengedvén a megérdem
lett büntetést vagy annalt csupán bizonyos részét. Söt nemcsak 
ezekre, hanem a tiszti tó helyen levő lelkekre is lehet azt alkal
mazni. 

A kegyelem kincsének s alkalmazásának ezen fogalma épf'n 
nincs a bucsukról szóló hitágazattal összezavarva, igy tartván azt az 
egész egyház. Késöbb a jubileumok hozattak 5Zoká:!ba, mellyekben 
teljes bocsánat engedélyeztetett, és a roppant sokaság, mellyet ezek 
az apostolok sirjához vonzottak, v::.lódi aranyhányává leve Rómára 
nézve. A bucsu továbbá kiterjesztetett azokra is, kik a pápák szük
ségei fedezésére más tájakon adakoztak. A pápák egyetemes atyák 
s az igazság egyetemes őrei valának ; ha már most az országok min
denütt megadóztatnak, hogy az ekként begyült összegböJ a fejedel
mek és törvényhatóságok fizcttesscnek, természetesnek látszott, hogy 
a közös szellemi fejedelem udvara az összes kcrc~zténység által tar
tassék fön. Ha még hozzá vcszszttk, hogy a pápákn~k olly kiadásaik 
valának, mellyek az egész kcret>zténység érdekében tétettek, pl. a 
keresztes háboruk, a tö1·ökök elleni hadjáratok s a missiók költségei, 
valóban igazt~ágos, hogy azok fedezéséhez minden keresztény járul
jon. De a két hatalom egy kézben lévén egyesítve, könnyen meg
történhetett, bogy a szellemi szi.ikséglctck a világiakkal s az egyhá
ziak az egyéniekkel összezava1·tattak. 

A bucsu-hullák kibocsátása jelentékeny jövedelmi forrá~sá lett 
a római curiára nézve. A köznép azon téves hitben élt, hogy ezen 
pénz ama szent dolog ára ; a szerzctesek pedig, kik annak beBzedé 
sével voltak megbizva, csak egy száztólit kapván a begyült ösBzeg
böl, botrányos módon magasztalták a bucsuk c•·cjét, A lateráni, vi
ennei és constanczi zsinatok szigoru tilalom alá vetették ~zen üzér
kedést j de X. Leo jónak látta tultenni magát azon, pénzt szerzendö 
két nagy vállalatra, t. i. az l. Sclim clleni kereszte:; hadjáratra és a 
Sz. Péter temploma felépítésére, azon véleményt táplálván, hogy ez 
utóbbi a katholiku!! egység látható képe lévén, arra ruindcn keresz· 
ténynek kell adakuznia. A középkor ~emmi különöllt nem látott volna 
eLLen j most azonban a népek már megtollasodtak s kirepültek a 
fészekuöl, mellyben fölnevekedtek; a fejedelmek, kik épen olly tel
ht>tetlenek Yalúnak pénz dolgában, mint a minö rosz gazdák annak 
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kl'lwl~sébcn, szintén bizonyos részt követeltek magnknak c szokatlan 
rl''mii jövedelemböJ 1). 

Tetzel János pirnai domonkos rendii szerzetes, ki a mainzi er
sek és vála~zt6-ff'jcdelem által Németor·szágban 3Z emlitett bullák 
árának beszedésével bizatott meg 2), botrányosan járt el ezen hiva
talában ; igy Rz#iszor'!:lz:lgot bncsu engedélyekkel telt ládáival körül
járv~ín, a hova megérkezett, keresztet állittatott fel a piaczon, s áruit 
kirakva, azokat e ~za vakkal ajánlgatta: "Vegyetek, vegyetek, mart 
minden Jádámha vetett p ~nzdarab csengésére egy lélek szabadul ki 
a tisztitlr helyriil" :r). A n~p tömegestiil tódult hozzá s tallérait és 
zecchint'rit ugysz,ílván szórta a bocslínatokért; a váRár 11éha a korce
makban tartatott, s csupán FreybergbBI k~tezer forintot vitt el a száz 
választó fejedel('m nagy boszuságára, s a jámbor lelkek nem csekély 
botrányára. 

Sen ki sem h{tborodott fel ezen inkább mint Luther Márton. Ez 
:\hnsfeld Eisleben városában született (1483 november 10. ), és os
koláit csak ugy folytathatta, hogy házról házra járt zsoltárokat éne
kelgetve, mignem egy eisenachi özvegynl; kiemelte ezen nyomoru 
helyzetéből, élelemmel s szállással látván el öt. Az erfurti egyete
men a ciM~ikusokban gyakorlá magát, l! ennek könyvtárában jött 
tudomására a biblia létezése, előbb ugyanis azt hivé, hogy latin nyel
ven csak az un töredekt i vagynak meg, rnellyek a li tur·giában hasz
nálta Inak. A villám által é1·intetvén, e:t. annyira megdöbbenté öt, 
hogy megfogadta a világtól bncsut venni, s valóban Ágoston rendü 
szerzetes lett ( 1505), s mint illyen vezeklésekkel, s hosszas imákkal, 
mellyek közf'pett néha el is ájult, igyekezett magában az érzékiséget 
elfojtani, de ez ne 111 sikerülvén neki, buskomolyságba esett. Staupitz 
János, tartományi föniike, jeles tudós és kiválúan erényes férfiu, avval 
bátoritá öt, hogy lsten bizonyára nagy dolgok végbevitelére szánta 
öt, ha illy nehéz me~próbáltatásoknak teszi ki, azért továbbá is csak 
lilljon azoknak ellen, szernlélje a Krisztus sebeit s azokban az Istent 
fel fogja ismerni. Számára egy hittanád állomást szerzett a witten-

') Hat .;vvel elöbL, hogy Lutber tételeivel előállott, ~:.ás:.ors:doghan bucsu 
hirdettetett a törökök elleni hadjárat költ•ég<·inek fedezésére ; de a begyiilt ösz

~ugrt a cs11.szár és ama ''áhtoztó-fejedelem, ki Msélbb Luther pártfogója lett, erö

·'l.akkal magnknak tnlajdonitá k el. 

1 ) A pápai Lulla m~ghazndtolja Gnicciar<linit, ki azt mondj11, hogy a pápa 
" :'1/émetonzághan eladott bucsuk :\.r!tt nővérének Cyho asAzonynak ntnlv>lnyoztA. 

'') E1.rn tételt a florhonnP. 1/íiH-ki ml<.in• 11-ltn ldtrhn>l.at.t.a. 
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bergi egyetemen, melly egyike volt az elsőknek, hol a scholasticis 
must a platonismus váltá fel, s hol a szokásos hittani és bölcseleti tu
dományokon kivül még a jog is taníttatott. Itt jó névre tévén szert, 
rende~ szónokká neveztetett ki, melly állásában sikerült neki a kö
zönség tetszését s a választú fejedelem becsülését kiv i mia, amikor 
Márton szerzetes legyözvén természetes félénkségét s tuladván bus
komorságán, tárRaságba lépett, hol esze, élczei 1~11 ékeRszólása által 
csakhamar kitünt. 

Rendje tagjai ki>zött nem tudom" miféle vita támadván (li">lO), 
ö Rómába küldetett. Lombardiában nagyon megbotránkozott a fe
lett, hogy egy kolostornak harminczhat ezer zecchino jövedelme 
lenne. Ezután az örök városba érl{ezvén meglátogatja a templomo
kat, leborul az ereklyék előtt, térdelve megy föl a szent llipcsiízetcn : 
de !J ideg és positi v lelke nem képes megé1·ten i éghajlatunk és müvé
szeteink költészetet, nem ott sem, hol a régi s az evvel versenyre 
kelt uj korból annyi s olly irodalmi, szobrászati éa festészeti müre
mekek, továbbá a pápa védszárnyai alatt számos olly lángelmék va
lának összegyüjtve, miként egy azok közill elegendő lenne egy or
szAgot, egy kort halhatatlanná tenni. () az éghajlatot esösnek, a ven
déglöket kényelmetleneknek, a bort karczosnalc, a vizet halálhozú
nak, a levegőt lázasnak s a természetet és embereket egyformán nyo
mornaknak találta; a fényes szertartások s a pápai pompa küzepett 
legfölebb azt veszi számba, mennyi pénzbe l{erülnek, s minö utakon 
szereztetik ez ; megbotránlwzik az ottani erkölcstelenségen, a törté
netecskéken, mellyek X. Leo rovására forgalomba hozattak, azon 
papok szórakozottságán, kik "het misét elmondanának addig mig én 
egyet,« a curia megvásárolhatóságán, melly .Judással hajlandó elm on· 
dani: "Mennyit adtok nekem, és én átadom iít nektek." 

Illy érzelmek l{ el térvén haza ( 1512), ottan hittudo1·rá mozditta
tott elő, s a bibliának gürög és héber nyelven való tanulmányozásara 
adta magát; átkot mondott a skolasztikára és Aristotelcsre "ezen 
szemfényvesz,töre, ki görög á.lczájával az egyházat rászedte;" ezek 
helyett sz. Agostonhoz és a mysticusokhoz - minök sz. Bernárd és 
Tauler János - csapott. Eklcor értésérc esvén, minö vásárt üz le
gyen Tetzel a bncsukkal, szerzetesi irigyRégbiíl-e vagy pedig valódi 
buzgalombúl a?. t mondá: "Én egy lyukat fogok iitni ,~do bon;" el
lene szegült ezen botrányosságnak ; néhánynak, kik bocsánatot vet
tek, megtagadta a feloldozást, ha csak a roszat jóvá nem tennék é~ 
magukat meg nem .iobbitanák; és a. wittenbergi templomra Minden
szentek eliíestéjén ( 1 fJ 17) kilenc?. ven iH té.telt fiiggesztett ki a hucBúk-
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kal való visszaélések ellen, késznek nyilatkozván azokat mindenki 
ellenében rnegvédeni, s minden jót, mit az em b cr veghezviszen, Is
tennek tulajdonitván: mindig alávetve magát a pápának 1), "ki ha 
ismerne a bucsú-árusok zsarolásait, inkább hamuban ohajtRná látni 
:-;z. Péter bazilikáját, mintsem azt juhainak husával és csontjával 
éptteni fel u ~ ). Annyi bizonyos, hogy ö távolról sem sejtette, minö 

') Mindazr.tLal Lutl•~•· már azelött:l<iooyomarta ezen runokájár: De vio·ibu. 
~~ volu.ntale hominis ~ine Gmlia, ~ontra clor-tl·inam paplte et aoplti8lat·um. \VitttJn

berg, 1616. 

') Az egyházi 1Örlénelmeken, a ret"01·matorok iratain ils Lu1her muukáinak 

Jenil.bao1 megjelent gyiijteméuyén kivül, lásd még. 

Jo. Sleidani, De .vtntn o·eliyionia et reipublicae 8ub Oao·olo Y Cl!e8m·e commen
tw·ii, 1555. 

Ludovicus Seckendorf, C:ommentw·ius hist01·icu• et ltpoloyeticu• clP. Luthem
,,i.nw, 16!)0 : e., válaszu! van irva Maimbourg jezsuitának "Hi.vtoire du Luthera
il.i.mte~ ez im ü munkájára. 

Gerdes, Hialorilt evang. a<teculi X VI o·enovati. 
Von der Hard, Hi.torta litemria Refoo·mationi.,. 
Menken, So-iptorea get'llranici: szamos e tárgyról értektJzÖ apró mu11kát ltu·

~ahm\.,, kiilönöscn pedig a R~<formatio évkönyveit Spalatin GyörgytőL 

J. Planck, GP-.•eh. deo· Entstehung der prolestantiachen Leho·beyritf's. Lip-

e~e l í 89. 
Beausobre, Hi&toit·e ele la Rf.joTnUJtirm clepuis 1517.1530. Be1·lin 1785. 

L. Woltmann, Gesclt. deo· Refornwtion, 1801. 
QH. Villers, E .•.• ni 8U1' l' eapl'Íl el l' injluence de ln re{omtation de Luthe'l', 

l'arizs 1806. Az aknrlemió.tól jutalmat nylilrt, de nem látta a kút.f'óket, és itélete

iben szenvedély vezett.e; helyeseloiJen tárgyalták e pontot legujahban Marx és 

Hoeninghaus. 

Robelot De l' influence .de la ·rejol'lnalion de Lutheo·. 
W. Spieker, Oe.vchichle Luther~ und deo· Kil·chenverbesset'UII9 iu Deutschland 

Bt·rlin 1818. 
G. Pfizer, Ma1·tin Lnlhm·. Stuttgart 1836. 
G. Weber, Ge.•ch. de.v Calvini8mu.• in seinen Verhüllni~sen 1nit dem Slaat in 

fie·o!f' unrl in Fmnko-eich, 1838. Egészen a na.nte.s-i erlictum visszavételeig te•jed. 

Winsleben János, P•·opoa de tctble de Luther, o·emis en lttmiere. Stutlgat·t 

18:!9. 

Mlchelet, Mémoio e., de Luthe•·. 
V. Audin, Hi .• toio·e d~ ln vie, de.• éc1·its et de.• rloct1·ines de Luthe1·. Párizs 

18~0. Rendkivül ellenséges indulatu e fö eretnek iránt. 

G. Schuederoff, T!ehPO· Prote.•tanti.vmu.• und Kú·chenreformal-ilm. 
Schmidt, LulhP,o' nnd R~fonnation. 
Wagenseil, Lel,-.n ttn.d Geschichte Dr. L1tlheo•s, etc. 
Merle D' Aubigné Hisloire de la Rejormalion du X V I siecle. Pán-i u 1837. 

Döllinger, Di-. Rejo1·mation, ihre inne•·e Enf.wickelung und ihre Wirlwn,gen 

'"' A,,,,,,w .. '}f d'-·• T,u.lhP-I'i.•h.en R•kentn.i.•ae .•. RegenRburg 1846. 



!aug fog ebből keletkezei j es minthogy a pápa maga is rószalta ezeu 
visszaéléseket, azt hiv é, hogy pártfogójára találand benne •) j és a 
kolostor elüljáróinak, kik öt ezen tettéért megdorgálták, azt felelte: 
"Atyák, ha az, mit tettem, nem az lstentöl való, magától el fog 
enyészni j ha pedig az lsten is ugy akarja, nyugodjunk meg abban." 

Bizonyára a bucsúkltal való vit~szaélések csak mint külsö és 
mcllékes okok szerepeitek itten, s elháríttathattak volna a nélkül, 
hogy az egyház egységét azétrombolják j de mint láttuk, minden ugy 
állott, hogy a legkisebb szikt·a is elolthatlan gyuladálit támaszthatott. 
Luther tehát tételeit a közön9ég elé Locs:ította, s elküldé azokat a 
mainzi választó fejedelemnek is, mint a kinek meghatalmazásából árul
tattak a bocsánatok ; ö maga pedig e tárgy felett tat·tott első t•gyházi 
beszédében azt igyekezett megmutatni, hogy a bihliából nem lehet 
bebizonyítani, miként Isten a bünöstöl más vezeklést vagy elégtételt 
kivánna, mint a sziv megjobbitását s azon f\ltökélett szándokot, hogy 
Krisztus keresztjét viselni fogja j "s nincs az sehol megírva, hogy az 
isteni igazság kiengesztelésére bizonyos tények vagy cselek vés ek ki
vántatnának meg. Azt mondják nekünk, hogy a bucsúk a tisztító 
helyen levő lelkekre alkalmazva, a rájok mért büntetés elengedését 
eredményezik; ezen véleménynek nincs alapja. Ha fölösleg pénzed 
van, adakozzál Sz. Péter templomának fölépitésére, de lsten iránti 
ezeretetből tedd ezt, s ne azért, hogy ama pénzen bocsánatot végy. 
A Sz. Péter templománál és a bucsúknál előbbvaló szegény testvé
red. A bucsú sem isteni tanon nem alapszik, ~>em nem evangeliami 
tanács j nem parancsoltatik, s nem olly cselekvény, melly üdvözít. 
Aki azt mondja, hogy én eretnek vagyok, mert jövedelmét megcson
kitom, az su ha nem olvasta a szentirást." 

Nemde már megvagyon e szavaiban a kihívó hang1 az elbiza
kodottság, tnelly a biblia olvasásán alapul, rnit !iem Ugyelve a hagyo
mányra és oskolára '! 

De csakhamar találkoztak Luthernek ellenfelei j ellentételek 
jelentek meg, de ezek olly tulzók valának, hogy maga Róma is un
dorral fordult el azoktól j a domonkosisk testiileti irigységből léptek 
fel ellene; Eck János, az ingolstadti egyetem kanczellárja, Némethon 

Bibliotheca Ln therinna: Ueúer.yic/tt de1· _qe<lnwklen 1J1·. M. Luthe1· /,etr•.f(rn

den biographischen Scluiften; zusammmgeslellt von E. G. Vogel Halle 1851. 
') El in iis mihi ce1·tua videbfw me hahitumn& pat1·onum papam, cuius jldw:ia 

/lt.Jit jOJ'titeJ' nitebnr, qut: in .vuú tlP,crP.ti.'f rlo,ri.,,..,h"~ tlrrmnal qunP.vfonan im.m.odP-"~Iiom. 

PJ'(f.P.f rul Oi'· Ini. /nm. l. 
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leghin:scbb vita tkozója s előbb Luther barátja O b e l is c i czim alatt 
~ok tudománynyal és elmeéllel egy munkát irt ellene t), mellyre Lu
ther As t e r is c i czimü müvével válaszolt. Eközben minden véle
ménykülönbség az eretnekség nevével bélyegeztetvén meg, ennek 
következtében sokan uyiltan Luther mellé szegödtek j a t11lzók azt 
te1jesztették, hogy a dassiku!;ok tanulmányozása tévelyre vezet, ami
ért is a humanisták ked veziíleg hangol tattak Luther iránt, annyival 
inkáub, mert elle111:~ége vala a domonkosiaknak, kik mint könyvvizs
gálok nagy gyülöletben állottak. 

A so.jtú már ekkor uj társadalmi eri) volt, és Luther tételei,mely
lyek hihetetlen gyorsasággal terjedtek szét , vitatkozásokra hivták 
fel a tudós világot, mellyekben az illetök tovább mentek, mint a vita 
tárgya kivánta volna, és kfitségbe vonták a pápa törvényes hatalmát 
és tekintelyét, mi több a hit dolgában is. 

A vita ugyszalván már lázadássá fajnit át, és a kereszténység 
ket küliin zászló alá szegődött j mindazaltal Róma kilencz hónapig 
hallgatott, az egészben nem látván mást, mint azon kérdések egyikét, 
mellyek a kolostorok falai között szoktak támadn i és egyszersmind 
elenyéHzni; az Alpeseken inneni tndúsok pedig egyáltalában nem 
hittél{, hogy a b a r b á r valami rendkivüli dolgot legyen képes lét· 
rehozni. X. Leo, ki Rzerette az eszes embe1·eket, gyönyörködött ezen 
elmésségekLen, s azt mondá, "hogy Márton szarzetesnek igen szép 
es:.::e van, s mindezek csak 8Zerzetel!Í irigykedések" j legroszabb eset
ben r~szeg uémetnek nevezte őt, kinek id(ít kell engedni, hadd emészt
hesse meg a bt• rt, me Ilyet megivott 2 J. Más részrill Luther igy ir 
hozzá: "Szentséges atya, eu leborulok eliítted és egészen ugy amin t 
vagyok szentségedre bizom magam~t: éltess, ölj, dícsérj, kárhoztass, 
amint neked tetszik, én épen ugy hallgatok szavaidra mint a Krisz
tuséira, ki benned elnököl és beszél ; tudván, hogy a te szavad Krisz
tus szava, ki általad szól j ha halált érdemlek, nem utasítom azt visz
sza magamtól, miután a föld s minden, mi rajta létezik 1 az Istené, 

1) n Eh·Ajtözni Rzon fénys••g•Hakb&n, mellyek Péter ntt\n az egyhhzat m~g

világitják, hinni azon t11.nokhan, mellyel< az oskolákban minden árnyék és szcny
fr,lt nélkül folytonosan megöriztettek, követni a doctorok, szent atyák és pápák, 
az egyház eme dicsöségének nyomait., annyi-e ez, mint az észt megtagadni, nz 

érzékek tanu~kodását elutnsitani . vagy a gyertyát véka alá rejteni? A mi szenti· 
rás-értelmezöink talán mit sem olvasta!<, min sem elmélkedtek? és miért rejtette 
volna el Isten elüttök azon érteményeke t, mellyeket egyedül nel<P.d nyilatlwztlt-
tott ki '!" 

') Ein wller tmnku iJeuJ.;,:Ite•· Luther, Opem XXII. kiit. taH. lap. 

XV. .'H 
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kinek neve áldott legyen mindörökké." Azonban az Ö:;ziutc ferilu 
egyidejüteg ezt írta Spala t in nak : "Nem tudom eldönteni, ha vajjon a 
pápa antikrisztus-e vagy az antikrisztus apostola." 1 ) 

.1\Iiksa császár, ki legközele bb esett a tüzvészhcz, felismerte 
annak komolyságát, s ha e gy pillanatban Róma ellen fegyvertil 
akarta is azt felhasználni 2) 1 mihelyest Rómára szorult, bevádolta 
Luthert Leo nál, ki öt maga elé idézte ( 151 R. julius hó), hatvan napot 
tüzvén ki neki a megjelenésre. Márton szerzetes, ki erUsen állitgatta, 
hogy a pápának aláveti magát, ezalatt világi támaszokat szerzett ma
gának, és a szász választó-fejedelem közbenjárása által sikerült ki
eszközölnie, hogy egy küldiitt által Németországban hallgattassék ki. 
A választás Tommaso de Vio gaetai biborookra 1 tudományosság és 
erényesség tekintetében e gya•·ánt hires domonkos rend ü szarzetesre 
esett. Ez egy vitatkozás t tüzött ki Augsburgba. Luthert igyekez 
tek barátai erről lebeszélni. Huss példáját hozván fel eWtte :1) 1 noha 
Luther ellenében, kit ar.on város elökelöi olly melegen ajánlottak és 
támogattak~), lehetetlen lett volna erőszakot használni még akkor is, 
ha az illetöknek szándékukban állott volna. 

Ez volt az első alkalom, mellyben a nép hivatva él'zé magát 
saját józan eszével ítélni hittani dologban; nz iriok-, tud(í~ok- és na
gyoknak tetszett a vita, melly a szokáosos szük körui>l kilépett; Luther 
pe,lig már egy olly felekezet fejének érezte magát, mellyet az ellen· 
mondások felette elkeseritettek. A gaetai bíbornok igyekezett öt a 
rosz utról visszatériteni; de nagy eszélytelenség volt tőle vitatkozá
sokba bocsátkozni, mellyek •·endesen soha nem fejeztetnek be. Luther 

l) Merle d' Aubigné, Ici inkáb l, dieM· szónok mint. történész, igy kiált fel 

ezen mondatoknál: "Gonthiens cea con1bats honrwenl Luther! quelle sincél-ité que/t 

droilure ils noua font découvrir dana .. on km e ! el que re.• as.•aust pénible~ qu' il e1<l 

;, soulenir au dedans et a!t delw•·a, le •·endent pluN digne de 11ot•·e •·e•pect, 'JUC n' cú 
pu le fail·e une inü·épiclité sc.ns lulte sernblable l 

~) Igy irt a szásr. vfl.lasztó-fejerlelcmhez: .Gondja legyen önnek Márton 
szerzetesre, kire nagy szükségünk lehet. (Da.•s e1· uns dP.n Munch Luther jleia.YÍ(J 

bewiire)." 

3) Con tm omnia amico1·unt consilium co;npa1·ui. Luther. 
') Luther maga ezen utjám vonatkozó levelében elbeszéli uzon tiszt,,let· 

nyilvánitisokat és "zi vélyes fogadá •okat, mellyekben Peutinger birodalmi tauácsos, 
Langemaotel tam\csos, és Adelman tcstvt'·r«k s lwnonokok által réRzesittelett; s 
hogy ajánlva volt a szász vála~ztó-fejedel<)mtöl és 11 fr11nczi11 követtől. Ainai -

monrlja Anbigné - ce qtt' il y avai! de plu.• nvpecla!Jle dans la bourgPoi.•íe a~ 

!.' ttne des p1·emiere.• v.:Uea rle l' enapi1·e, tftoit rléjh .'Jagné a ln Rtffm·rnalion. 
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nem akat·ta magát egészen alávetni, s csak is azt jelentette ki, hogy 
az egyház, vagy a bazeli, freiburgi, löweni, párizsi egyetemek hatá
t•ozata előtt kész meghajolni. Ezután személyes biztonságának ve
szélyeztetését adván ürügyül titokban elillant; a bíbornok pedig Le
ónak egy rendeletét bocsátotta közre, mellyben a bucsu-árusok mü
ködése helyeseltetik, Luther ellenben eretneknek nyilvánittatik. 

Leo mindazáltal még most sem tért le a barátságos és békés utak
t•ól; sőt inkább Fridrik szász választó-fejedelmet az arany-t·ózsával 
tisztelte meg, s ennek átadásával (1519) Milticz Károly kanonok, 
birodalmi nemest és egykori katonát bizta meg, ki minden vitatko
zási viszketeggéget nélkülözvén, igen alkalmasnak látszott a békitö 
szerepére, de a választó-fejedelem által hidegen fogadtatván, csak
hamar észrPvette, mennyit·c elharapózott a baj, minden négy egyén 
közöl, kikkel találkozott, legalább három Luther pártján lévén. Ez 
most hallgatott a békitöre, ki olaszos nyájasságával 1) rábírta öt, 
hogy hallgasson, de mit sem végeztek, mindazáltal Luther az ö taná
esára ezeket írta a pápának : "Nagyon érzem haragod sulyát, oh 
atyám, de nem látok módot az alól kibuvni ; szivesen visszavonnám 
tételeim et, ha ez ezéihoz vezetne j de irataim, mellyeket ellenfeleim 
megczáfolása végett bocsátottam kiizre, sokkal jobban el vagynak ter
jedve, mint remélieni mertem, s olly benyomást tettek, hogy ha visz
szavonnám is, nem lennék képes azok hatását megsemmisiteni. 
)linden bajnak azok az okai, kik ellen felléptem j Isten s minden 
teremtmények a bizonyságaim, hogy nem volt szándékomban leron
tani az egyház hatalmát, sem pedig a tiedet, mellyröl ezennel elis
merem, h0gy minden más hatalomnál fensőbb, a Krisztus Jézusét 
kivéve. Én megigérem szentségednek, hogy békét hagyok a bucsuk
nak, és hallgatni fogok e tárgy felett, csak ellenfeleim is szünjenek 
meg kérkedni s engemet sé1·tegetni; inteni fogom a népet, hogy tarisa 
tiszteletben a római egyházat, mérsékelni fogom a hevességet, mely
lyel eddig róla szólottam, jól tudván, miként az által hogy ezen fc
csegökkel vitába ereszkedtem, ártottam az egyháznak, holott nem 
volt más ezt-lom, mint meggátolni, nehogy némelly tudatlanok kap
zsisága beszenyczze a mi anyaszentegyházunkat." És valóban közre 
is bocsátott egy iratot, mellyben a szentek tiszteletét s a tisztító hely
ről szóló tant erősen védelmezi, s továbbá kijelenti, hogy a római 
egyház számos vértanuk halálával van megszentelve, s hogy a visz-

1) H n.• itali/nl~.•, mnn<lj" L•tt.loer f:p. J, "!31. l ~tp. 
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szaélések épen semmi okot sem adnak arra, hogy attól elváljunk, ~öt 
inkább annál azorosabban össze kell tartanunk, mert a Rzeretet és 
egység sok bajt orvosolhat; annak megvitatása pedig, hogy minö 
határok közé szoritandó a szent szék hatalma, a tudósok dolga, mi 
köze sem lévén ennek az üdvösséghez. 

De a baj mindinkább növekedett. Eck Luthert egy nyilvánoij 
vitatkozásra hívta ki, és ez elfogadta azt, Lipcse tüzetven ki helyétil. 
A Azabad akaratról szóló tant illetöleg Carlstád András vette fel a 
kesztyűt, maga Luther pedig a pápai Itatalom isteni eredetéről vitat
kozott. Legyőzetett, 1) de érvei kézről kézre járta!{, és ö megtagad
ván egyszer az egyház csalhatatlamágát, tanait többé visszavonni 
nem akarta; azért ezentul mindent elkövetett, hogy é1·veket gyUjt
hessen tévelyei igazolására, s csak azon hitigazságokat hagyta meg 
~pségben, mellyek az evungeliomokban bP.tiiszerinti értelemben ben
foglaltatnak, vagy a négy első egyetemes zsinatban kifejtettek; el
vetvén az átváltozást ( transsubstantiativ ), a szentségeket, a tiszti tó 
helyet, a szerzetes i fogadalmakat és a szentek segítségül hivását. 
Ezután levelet irt a pápának, mellyben rajta mint egy, a farkasok 
közé helyezett bárányon szánakozik, és ismétli mintlazon aljasságo· 
kat, mellyek azon időben Rómáról forgalomba hozattak 2 ). 

Ezen sér·elmek kimeritek Leo tüt·elmét, s Luthert egyházi átok 
alá vetette (1520. junius 15). Ekkor Luther Captivitas ba
b y l o n i c a czimü munk~ját hocsatotta közt·e, me Ilyben az egyhá
zat minden bün és gonoszság peldányképének, Sodoma-, Gomot·ha s 
a törököknél is roszabbnak kiáltotta; ekként végezvén szidalmait : 
"Sem pápának, sem püspiiknek, sem bá1·miféle más embernek nincs 
hatalma arra, hogy egy keresztényre beleegyezése nélkül bármilly 
csekély dolgot ráróhasson ; különben zsarnoki szellem által vezé
reltetik. Mi szabadok vagyunk ; a keresztségben tett fogadás ele-

1) Luther nen1 akart hu~~ité.uak t>ulatui. Bek btJbi~ouyitván előtte, hogy 

egyik tételét a constanczi zsinat kárhoztattil legyen, 11zt felelte, mikéot egy zsinat 
kárhoztatása nei<i nem elegendő /lrra, hogy valameily tételt eretnek tannak hi

gyen. Ekkor Eck azon evangeliomi helyet Te vagy Péter sat. idézvéo, Luther azt 

állitá, hogy Krisztu; ezen szavalt kimondhsé.uál Péterre mutatott, késöbh pedig 
önmagára, és eltko1· tette hozzá : és ezen köszálra fogom épiteni anyaazentegyháza
mctl. Ezen két érv undoJ"ral töltötte el az elfoguJat lanoka t. 

') Levele april 6-llról \'aló, és ezrm keltet szükségeR megjegyezni. Aubigné 

~z t mondja : A vant méme que Rome ait eu le le!ltp.9 de publ i er sa redoutable lm/le, 
c' est lui qui lr~nce ln ill!claralion rle gue1"1"e • • • TI """~lrrn'l ll-11-P. .•implirill el 

1me IJ.miliil! étonnanl~~-" 



gcndö, söt több miut hogy azt valaha betöltlwtnök ; azért a többi fo
gadalmak cltöröltelhctnek. A ki papsagra lép, tudja meg, hogy csc
lekvényci rniben sem kiiliinhüznek lsten elölt egy földmíves- vagy 
majoroséitól j lsten a dolgokat a' hit szcrint beesli." Az iratok sza
porodnak, a pártfogók tnlhajtall!\k ; azon tény , hogy Luther iratai 
a könyvárusoktól elkoboztattak, a legkegyetlenebb üldözéshez ha
sonlittatik 1); annak, ki tudósnak vagy szabadelviinek akar tartatni, 
apápát szidalmaznia kelL Késöbb Luther összecsődítvén a witten
hergi tanulókat, a pápai rendeleteket és a hullát megégette ( deczem
ber 10.), sajnálatát fejezvén ki, hogy ugyanazt nem teheti a pápával, 
"ki bo~zantotta az Úr szentjét." 2) 

Ekként a harcz kihirdettetett, az örvényből örvény keletke
zett j a vakmerőség megtapsoltatott, az egyházi beszédek és vitat
kozások a sajtó által nagy gyorsasággal te1jesztettek, a szépmüvé
szetek szintén segédkezet nyujtottak, rajzokat, féldomb01·müveket, 
torz- és arczképeket szórván csalétkül a sokaság közé. Luther mun
kái Spanyolországban és Német-Alföldön már 1520-ban le valának 
fordit va, J 521-ben pedig egy za1·ándok Jeruzsalemben vette meg 
azokat. 

Luther némollykor maga is megrémiill a tüzvésztöl, mellynek 
Herostratusa vala, m~gállapodott és megigérte, hogy magát az egy
háznak alávetondi; mig azonban Leo a bűnbánóra várakozott, ez 
D e l i b e r t a t e e h r is t i a n a ezimü munkájával lépett fel, melly
ben azt állitja, hogy a megigazulásra a jó cselekedetek nem szüksé
gesek, a hit a jó cselekedetekkel össze nem fér, az ember alá van 
vetve az ördög hatalmának s a lélek nem vétkezhetik, csak higyen az 
[sten bárányában , ki elveszi a világ biineit 3). X. Leo megingatni 
látván a hajót, mellynek kormányosa vala, végitéletet mondott Luther 
és párthivei felett ( 1521. január :3). Oleander pápai követ látván az 
uj tan terjedését, s a pápa elleni i1·atok, énekek éR képek sokaságát, 

l) Aubigné i~tnét ezeket mondjll: "f.e a Mtchera ae dressaient .•. tmtt annon

•; lit qu" une ter-rible catastrophe aliait metl!·e jin a lu ?"évolté audacieuse. En octobre 

J :3"!.0 lea livres de Luthe1· jUI·ent enievés de loutes lea lwutiques des libraú·es ... e 

l' on vit s' éleve1· des échafauds, uri les écrits ele l' hérétique devaient etre reduits en 

cendre.'• 

') C' est ai us i 'JUe l a Réfvrmatirm vo utait 7'elabli1· dana /' Eglise la sainteté 

des moeu1·s. Ezen következtctéHt te~zi Aubigné. 
') Sufficit quod agnovimus per divitias gloriae Dei agnum, qui tollit peccalmn 

mundi; alJ hoc non pDPilet peccal'um, etiam si millies ww tlie fomicermu· aut occi· 
rfnmfl.'J, 



ugyszintén tapasztalván, mcnnyire párlolják ezeket a fejeJelrnek 
egyedül Róma iránti gyülölet- és h·igységböl , a wormsi birodalmi 
gyülésnél Luther elitéltetését szorgalmazta, de kérelme nem teljesit
tetvén, annak tan át ezen gyülés elé terjeszté, kimutata.ndó, hogy az 
illetö nem csak a visszaélések ellen kelt ki, dc egyszersmind a hitá
gazatokat is megtámadta 1). Beszéde eszes és eröteljes vala, de okos 
ság volt-e világi birák elé vinni az isteni dolgokat ? Ekként a hittani 
kérdés nemzetivé fajul t át; a kételyek egy, világiakból álló gyüle
kezet előtt fejtegettettek, melly nem vala képes azokat értékök eze
rint becsülni, s a melly neki bátorodván, száz panaszt emelt Róma 
ellen, kérvén az uj császárt V. Károlyt, hogy azokat orvosolja. A 
szász választó-fejedelem tiltakozott minden olly határozat ellen, me Ily 

1) nAzt mondják, hogy csupán néhány peres pontrM van szó Luther és a 
pápa között, mellyek kiváltképen a pápai szék hatalmát érdeklik. Nagy tévedés, 
miután a bullában ltárhoztatott negyven pont köziil nagyon kevés vonatitozik a 
a pápai méltóságra. Luther tagadja, hogy a jó cselekedetek sziikségesek legyenel; 
az iidvösségre j tllgadja, hogy a~ ember s~11bad ak11•·attal birna a termé~~eti és 
isteni törvények megtat·tását illetőleg . . • \'agy mit mondjak ama botrányos tank
ról, me Ily miudakét nembeli világiaklit felhatalmaz~!\ a hiinök mcghor·s átására? .. 
Hallgatással mellözziik azon esztelen tanát, ho gy a törököknek nem ~?.:<barl ell<·u
állani, mert Iste n a hitetlenek által ostoroll benniinket j mintha bizony betegsé
günkben tiltva lenne gyógyszerekhez folyamodni azon ol<ból, mert Ist<~ll biinei1>k 
büoteté~éül boc~átotta azt reáuk. Nemde bámulnunk kel! Lut.her szivét, ki job
ban szeretoé, hogy Németország a koustantinápolyi ebek ált;~l ~zéltép•·s~élt, mint
sem hogy Róma főpásztora által örizt<•ssék ? 

"Róma, Luther ~zavai sze ri nt, a képmutatás fészk e. Tehát menhelye a~ 
erénynek is, mert senki sem készit ottan h11mis aranyat., h ol a valódi kellő becs
ben nem tartatik . . . A pápa - ugymond (i - bitorolja az <·gyház. főnökséget. 
Ritorolja? és hogyan? talán Nagy Sándor csapatai val, vagy Caesar fegyverével, 
vagy épen a hóhér bárdjával '? és miként van a~, hogy minrlezen népek, kik kii
lönbözö nyelveket beszélnek, k iilönböző éghajl11tok alatt élnek, kiilönbözö azokú
sokkal és eredettel birnak, s kiknek érdekeik egymással olly merev dlentétben ál
lanak, egyhangulag Kriszlus helyt~~rtójáuak ismernek el eg·y S'lcgény, hatalom 
nélküli papot, kinek egy kis zngon kiviil nines más öröksége? .•. Mondja, hogy 
mindeo püspöknek függetleo urnak kell lennie megyéjében j de akkor egy zsarnok 
helyett ezret kell megsemmisitenetek ... Végre hozzá teszi, hogy a püspökök fe
lett a Z8ioat fog malkodoi j püspökök hajtsátok meg fejeteket! De állandó leszen 
e zsinat? ezen esetben a pásztorok távol Je,znek nyájaik tól. Vagy feloszlik, de 
akkor ki fogja az időközben felmerülő b11jol<at orvosoini? ki fogj a ö~szehivni a 
zsinatot s ki fog azon elnökölni ? Nem látjátok, hogy ezen l<érdesek mindegyike 
telve van zavar, forradalom- és nyugtalansággal? Minő zürza~ar keletkeznék azon 
törvények-, szabályok-, szertartások- és tanok ból, mellyek c gyülekezetben hozat
nanak létre, hol miodegyik hivő azon vélemér.yben leend, hogy canpán az ö J•iiM 

pöke tartotta iön a hitet épségben?" 
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Lutl1cr kilwllg:lt:i:m uólkiil floílat.nél<, ,; azért a j ám b o r, k c d v cs 
t\ s t is z t c I c t r cm é l t ú turlornak a;-, annyi tartományok és fcjcdc
Icmség~k esás;r,ára nc\'éhcn ('gy, !'lí'.ah:Hlmcnetet biztosító levél kül
detclt. 

Sokan leLeszélni igyekeztek Luthert ezen utról, de ö menni 
akart "ha mindjárt annyi ö1·dög esküdött volna is össze ellene, 
am enn J i zsindely van a háztetőkön," s utközben szerkesztette azon 
hi1·rs énekét 1) melly méltán a reformatio indulójának neveztet
hetik. 

Ezeu utjában vagy inkább diadalmenetében Luthernek alkalma 

1) Ein' feste Burg ist unser Gott, 
Ein gnte Wehr und Waffen; 
Er hiift uns frei aus aller Noth, 
l >ie un~ jetzt hat betroffen. 
Der alt' höse Feind 
Mit Ernst er's jetzt meint ; 
Gross' Macht und vie! List sein g•·ausam Rü~tnng ist.. 
Anf Erd' ist nicht sein1s Gleichen. 

Mit uns'rer Macht ist nil'hts get.hau, 
Wir sind g:u h><lrl verloren : 
Es ,,treit für uns der !'echte Mann, 

Den Gott aelhst hd erkoren. 
l<'rngst du, wer er ist'/ 
Er heisst .Jezus ChriHt, 
Der Herre Zehanth nud ist kein aml'rPr Gntt. : 
Das Feld mnss er hP-halten. 

llnd wenn die Welt voll Tenfel wiir', 
ITnd wollt'n uns gar verschlingeu, 
So fiirchten wir uns nicht so selu·, 
Es soll un.; doch gelingen : 
Der Flirst rlieser Welt, 
Wie sau'r er sich stellt., 
Tlmt cr uns do~h nichis ; <lns macht., l'r iRt gel'icht't, 

Eiu Wörtlein l<aun ihn fiilleu. 

Das Wort sie sollen lassen Rtah'n 
Und kein'n Dank dazu haben. 
F.:r ist bei uns wohl auf dern Plan, 
Mit. seinem Geist und Gaben. 
IJnd nehmen sie den Leib, 
Gnt., Ehr', Kind und Weib : 
La'" f><hren dahin, ,;e haben'~ kein Oewinn, 
Da~ Hdch mn~s uns rloch !Jieiben. 



volt meggyőziidni, milly nagygyá nőtte ki magát pá•·tjR. Egy csásúr1 
hírnök .kis érte, \V urmsban a fö sze1·tartó-mcster fogadta, s olly nagy 
tömeg csődült össze látására, hogy a gyülés-terembe egy titkos ajtón 
kelle öt bevezetni. V. Károly ezen magános és ügyetlen ember láttára 
illy szavakra fakadt: "Ez ugyan soha nem fog engem eretn·~kségre 
csábítani." A császár azonban nem ismerte a közvélemény minden
hatóságát, mellyre Luther merényletét fokteté, ki most már érezvén, 
hogy arra biztosan támaszkodhatik 1), tévelyeit visszavonni nem 
akarta. Felszólittatván, hogy látna e módot a kiegyezésre, igy fe
lelt: "Ha emberi mü, magától el fog enyészni; ha lstentől van, mi 
sem képes terjedését megakadályozni." 

V. Károly 1 kinek akkor szüksége volt a pápára~), számii11k 
Luthert és követőit; és itt kezdödött a szakadás a fejedelmek é,; 

alattvalóik között. Az ujitók ugyanis már számosan valának, s a 
Németországban divott kiváltságokkal megköthették a császá1· kezét. 
Luthert visszatértében pártfogója a választó-fejedelem, a nélkül hogy 
valaki arról valamit tudott volna, elraboltatta, s Thüringiába \Vart
burg várába vitette, megmentendő iít nem annyira ellenségeitől, mint 
saját eszélytelenségeitöl. 

A fö hallgatása szabad té1·t engedett követői egyenetlen hang
jainak, kik vakmerően megtámadták az általa becsben tartott isteni 
tiszteletet. Néhány wittenbergi Ágoston rcndü szerzetcs megszökött a 
kolostorból ; a többiek reformot követeltek , hogy pl. ne kelles8ék 
mindennap misét mondani, s hogy az oltári szentség két szine alatt' 
szolgáltattassék ki; és ezen ügy a capitulumban többséget nyert. 
Carlstad Jézus testének és vé1·ének az oltár·i szcntségbeni valóságos 
jelenlétérí:il mcsterétől holmi zavart eszméket sajátitván el, a fiatal
ság élére állva, meg akarta semmisiteni a pápaság mamdványait, sen-

1) "A pápa (irja ö) meghagyta a t'~ászárnalt, hogy ue sokat hajtson a véd
levélre; a püspökök Hzinto\n sürgették öt, de a fejedelmek és renelek nem akar
t.ak arra ráállani, miután eb!löl nagy lárma keletkezett volna. Ez nagy hirnevet 
~zerzett neltem annyira, hogy ök johb~tn féltelt töl~m, mint én tőlök. 8 valóball 
a hesseni tartományi gróf, e liatal f~jedelcm, hallani kivánt engemet, ho>.zám jött, 
vitatkozott velem, s végiil ezt mondá r:tek<'rn : ked;;es tudcn- •u·, ha igwcn ,.a" (;,, 
nek, segitse ezétjában az Isten. 

') Charlea-quint embraasa un sysleme de basonle, qui consistait h fiatter el 
IP- pnpe et l' éleclettr . . . ,,u,:vant lea be.•oina du momenl . . . ll ne s' agiasa it pa~~ 

pou1' lui de savoi1 dc que/ oóté se t1·ou·vaient et la vérité et l' e,-,-eU1', ou de cO?wa
itt·e ce que demandaient lea granda intéreút de la nation allemande. Qu' exige la po
litique, et que faut-il faire pour porter le pape a aoutenil· l' empereur ~ c' élail la 
toute lu que.~tion, et on le aavait bie11 a Rome. D' Aubigné. 
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nek következtében a misék a népnyelvén tartatnak, s a hivek gyón~.s 
nélkül áldoznak. És minlhogy mindenkinek meg volt engedve a 
hibliál saját tetszése sze ri nt érte l rn ez ni, mi csoda, ha e téren annyi 
vélemény létezett a hány fö? 

Luther magányában, mllllyet Pathmosának nevezett, igyekezett 
zavart s eddig ide s tova téverlezö eszméit rendbeszedni, s az uj hitá
gazatos könyvet iisszeállitani; de semmiféle módszert nem tiirhetvén, 
az nel{i soha sem sikerült Mindazáltal bevégzé itten legnevezetesebb 
munkáját, a biblia fordítását, mellybcn noha a héber nyelvet nem 
igen birta, képes volt saját lelkesedt;séből meritett ihlettségével az 
eredetit YisRzaadni, s annak lyrai fönségét magasztos egyszerüséggel 
fordításában is eléállitani. Ezután megedzve a magány által, beszé
deivel a felmerült rendetlcnségek ellen lépett fel ( 1522), a fegyelmet 
helyreállitotta s a hibliát a nép nyelvén százezer példányban közre
bocsátotta, mellyben mimlenki találhatott érveket saját véleménye 
támogatására. J<~kkor o,·lamiinde-be Carlstad tartózkodási helyére 
,;Íet "szétzuzandél ezen sátánt;'' Carlstad pedig a nép által sárral és 
kövekkel dobáltatja meg ; késöbb a fekete medvéhez czimzett ven
déglőben keresi fel öt, és az uj apostolok emez első gyülekezetében 
a legpiszkosabb bántalmakkal illetik egymást. Luther egy forintot 
ad ellenfelének, hogy irna vóleményei ellen, ez elfogadja azt, s azu
tán egymá;; egészségeért iszmtk1 s végre igy válnak el : "Bár csak a 
kereken látnálak" mire a másik igy felelt: "Bár csak kitörne a nya
kad, mielött ki érsz a városból." 

Némelly erkölestelen papok s a koloRtori életbe beleunt szerze
tesek megragadták a kedvező alkalmat, hogy a terhes igát magokról 
lerázhass1ík, a reformatióval csak annyiban törődvén, amennyiben az 
felmenté kinoli kötelmeik alól s pénzzel és feleséggel látta el öket. 1) 

Luther szintén leveté a szcrzetesi bltönyt; üresen maradt kolostorát 
a választó-fejedelemnek ajánlá fel, ki azt neki ajándékozza; megvál
toztatá az isteni tiszteletet, eltiltá a miRézést, s kezét Bore Katalin 

1) Civitales aliquut Ge•·maniae implentw· e•·roribus, deaerlm·ibus monasteri
,,,.um, sace>·dotibu• coni·u.gal'is, ple1·i.vque famelicis ac nudis; nec aliud quam saltatu1·, 
editw·, 1"/,itn•· ac cubatur, nec docent nec discuni ; nulla vitae aobrietas, nulla ain
··eritas. Uhic,mnque .mnt, ibi jaeent mnnes bonae disciplinae cum pietate. (Erasmus, 
epist. 902, 15'.!7.) Sati.• jamdiu audivim1M, Evangelium, Evangelium, Evangelium ; 
mo>·e• evangelicos desideramus (epist. 9~6). Duo tantum quaerunt, censum et uxorem: 
ra•te1·a praestat illis Evangelium, hoc eat potealatem vivendi ut volunt (epist. 1006.). 
Tale,, v!idi mores (B<uileae.l ut eliamsi minus displicuisse'lll dogmata, non placu•s•et 
tamen eum hvju•modi foedus inil·e (epist. 1066.). 



szökütt apáczlínak nyt~jtl\. Nem ~ziiksóg rnoudaJtUJll, hog·y a m<:

nyrg:úi alkalmával, mcllyet egy ~;zerzrteR egy ~zerzr te~niivcl iinnP
pelt, furcsa jelenetek hozattak tozinre, elég ::~z hoz<~ á, hogy Luther 
azokra gunyorral é~ dühhel dla!izolt. A szr!rzetet;nij cl lévén kese
ritve -a hosszu hallgatás és a kolostori élet ::~pró bántalmai által, ugy
szintén gőgössé téve az által, hogy férj ül a rcformatort birta, s hogy 
egy törvénytelen lépést követett cl, szesz élycs lett, férjével durván 
bánt, az ellenök szórt rágairnRk miatt örökösen panaszkodott, szóval, 
átéreztette élete párjával a lángelmének mindazon kinait, mellyeket 
ennek az aprólékos életszükségekkel való küzkiidés nyujtani szokott. 
~s ö türi ezen csevegéseket mint a lcgtermészeter;cbb dolgot, min
nélkülözhetlen tulajdonát a nőnek arrl\1 hogy anya legyen, s ekként 
Letöltse az egyedUli czélt, mellyre Isten által alkottatott. 1) De csa
ládja körében megpihent a külsö küzdelmektöl, nevetett, tréfált, sze
retett annyi gyülölet után, Ptl ha l\Z ö kedves Katalinja reszketett a 
jöhető veszélyektől, ö Istcll iránt! bizalmat öntiitt belé, nyájas sza
vakat intézett hozd~), (•s könyekre fakant egyik gyermeke ha
lálánál~)-

1) "Húza•Mág·nuk r.lsö é,·éh<'H néjm ren<lki\'iil "'"en·l<'11. f<'<'~egui. Midiíu <lol 
:-:oztam, mellém iilt, ~ ha "!'mmi moudani vRibja llllill volt , azt. kérrle7.,; Wlcm, ha 
igaz-e, hogy a poro Hz ndvarn{d az örg rM saját. fivérét aik RlmRZZI\ fö udvllrmester 

nek. - KatRlinom, KRI.alinom (mond,<m én ueki), miel i itt P7.<'11 halg:"i'gol<lta ;>]e

gyedtél volna, elmondo<lta•l-E' Mi Atydnk-orlat." 

') Mi<liln il CAer.semí)jét "ZOi'IRtá, " a l<is H<.'rl< nie• szeli•l<·ll anyja melletl 

úllott, Luther igy HzÓiott nejéhez: "Ime egy }'> <'m hcrke, kitill vnlamint utinden

töl, mi t öliink jö, undorral forrl.nl el a pápll, György hPI'<·zeg s párt.hivei, és a po
kol minden ördögei. A szegény kisded mindemellett. bátrubb egy bölcsésznél; uem 
agg6dik, nem boBzankodik; szopik, viczkándozik, ji, ked\'ÍÍ; l1a jrjl lakott, meg
fordítja sz ök e fejecskéjét éR mosolyog; a l' i l Agi rlolgok forgó szele nem inrlitja 

meg öt. Tegyiink ugy mint ö; ez jr'• leczl<e nekünk ... A legnagyobb kegy, rnelly
he n Isten egy nöt résY.esithet, egy jó és !~jt.atos f{·rj, kire hMrRn rahizh:ltja sors:'Lt, 
boldogságát, életét, kinek gy<'rmel<ei egyszersmind a ti<•id, s tied nz ;; boldogs4ga 
is. Katalin, te megtRhí.Itad " fürj et., ki t.éged szE're t., te vagy az ;; nrnöje; adj há

lát Istennek éretle . . . Ilyenek ,-al!~nak atyáink a pmarliesntlll,an, ~gyszcrüek, 

ö~zinték, rninden gono~zság és képmutatá• nélkiil; sajátlag mi is ollyanok leen
dettünk, mint ezen gyermek, midön az l;t.enröl be,zél, és a rr/,J olly biztos. Mi

nélk lehettek Ábrahám érzelmei, rnidön beleegyezett., hogy egyszülött fiát feláldoz-

7.a! Sáránalr: meg nem rnondot.ta volnR." EzPn utólsú vonás csakrH'Ill magaszto• 
bizalmat és gyöngéds{•get árul el. Dc cgéHze n R utugR"ztoR,Agig emelk<'dih egyik 

leveléhom (Epist. IV, p. 41), mellyb<'n fia elött el!y ,zép kertet ir le; telve arany
ba öltözött gyermekekkel, kik almákat, körtvéltet éH csercsnyéket szednelc, .-Jalol
nak, ugrálnak s arany gyeplövel és eziist nyergeltkel felszerszámozott lovncsl!lt. 
kon lovagolnak. 

') "Nincs mód henne; én sirok, z; ugy érzem, hogy szivem Icihalt kehl~n1-



A jószivüség és giíg, a busongás és nevctsrges~;ég, a dühö~~;ég 
és magasztosság ezen vegyüléke folytonosan eléfordul Luther életé
ben. Ha mindjá.rt tekintetbc veszszük is az akkori időket, rnellyek 
sem az udvariasságot, sem a ~;zr,kásokban és beszédben megkivántató 
mérsékletet nem ismerték, und01·t get·jeszt bennünk azon fé:ttelen és 
tréfás modor, melylyel a legmagasztosabb dolgokról és személyekről 
szól; és rnidön estve a korcsmában nevetség tárgyává tevé azon dol
gokat, mellyekl'iil reggel szónokolt, olly szólamokat engedett meg 
magának) össze vagynak szed ve az A sz t a l i b es z é d ek (Tisch
t•eden) czimü munkában), mellyek a leg kicsapongóbb ficzkók th·or
nyájának is gyalázatára válnának. Nem is ernlitenök fel ezen aljas
ságot, ba követöi sokáig meg nem tartják vala e nyelvet, mclly egé
szen ma sincs még elfeledve, és annak, ki erre vonatkozólag nekünk 
azt felel né, hogy ez akkor általános bes zédmodor volt, azt mondanók, 
hogy a katholikusok fejeinél és előkelőinél illy nemtelen sértegeté
:>ekr,~ soha, legfölebb esak azon scpredék néhány tagjár.ál találunk, 
minöt mindcgyik ügy mellctt látha t•mk, de a mclly épen olly 
elégtelen annak beszem;yczésére, mint képtelen védclmezésérc. 

A mester, ki miuden elöitélctct kigunyolt, hitt a jóslatokban, 
boszot·kányságokban és a~ asszonyi' babonaságokban; Pathmosában 
saját szemeivel látta, ltr,gy ngráltak a mogyorók a tányéron, s hal
lotta a zajt, mdlyct ar. ürdög által a ((astély lépc~>Öin alá s fel henger
getett hái'Omczer hot·dó okozott; látta a sátánok által nemzett Ki Il
k r o p pf t gyermeket fiai között iilni ; hallotta az ördögöt, kinek 
lr~ptei hasonlitottak ar.on zajhoz, mellyct valameily ri:izsenyalábnak 
tüzrevetése okoz; más gonosz szellemek is tartózkodtak szállásán, s 
kedvök telt a nyá1·s, seprö és más házi eszközök szétszórásában; 
hitte, hogy az öngyilkosságot senkinek sem lehet betudni, miután az 
ördög 'lzemélyesen kés:.-;iti cl a kötelet vagy kést az illető számára; 
~ ltogy köveket vetvén a kutba, ez által felébresztjUk az annak fene· 
kén alvó gonosz szellemeke~. Neki is sok rosz éjet csinált az ördög; 
s mid(.ín már tulságosan háborgattatott általa, három szóval riasztotta 
d magától (it, mellyeket l-! zon han az illedelern tilt itten ismétel
niink 1). 

l,ö\. Lelkem mélyéhe vagynak vésv<~ vonásai, tagiejtései és beszédei; szüntelen 
'zemeim eWtt van épen ngy, mint eitében s haldoklá~ában IILttam. Leányom ! 
ke1lves és engedelmes leánykám! a Krisztus halála (és mi ebhez képest minden 
má• halíd '?J maga sem képes ezen gondolatot f~>jemb()l kiverni. Olly vigkedvli, 
""Y keuveR, olly szeretetteljeR volt!" 

'J Egy alkalommal Melanchton a;tt irja neki Rómkb(,l, hogy egy iiszv.ór 
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Luthernek sok tudományh volt, de latinságában a classikus 
szépségek és egység helyett nehézkességet és ;;zószaporitást találunk; 
midéln pedig Rómába irván felpiperézetten akart fellépni, irmodora 
dagályos, fenhéjázó és melléknevekkel tultet·helt volt. Helyesebben 
teszen, mikor indulatba jö, ekkor ugyanis ha a latin szó nem jut 
eszébe, a németet használja j egyébiránt nem sokat törődik a nyelv 
müvészetével, beszél mert beszélnie kell j érvelése nem világos, a ftí 
sulyt a különcz állitásokba helyezi, s a skolasztikusok módjára a va
lószinüségehe alapítja. okoskodásait; ekként midön felette merész 
tételeket dob hallgatói elé, hozzá teszi: "Ez logika s nem hit, a hit
nek ehhez semmi köze." 1) De nagy ügyességre tett szert a bölcseleti 
és vallási dolgok ban, különösen midőn anyanyelvén szólott azokról; 
birta a szónok tulajdonait: gondolatbősége kimeríthetlen, képzelö
dése egyformán gyors valamint a benyomások elfogadásában, ugy 
azok létrehozásában, stilje kifogyhatatlan böségü és felette hajlé
kony i hangja tiszta és csengő, szemei tüzesek, feje szép, kezei gyö
nyöríiek, taglejtése fesztelen és változatos i ruházata, haja és fogai 
mindig rendkivül tiszták. A nép között élt és tanulmányozta azt, 
belátván, hogy a tartós forradalmak attól származnak. Szavait sze
mélyes csalhatatlanságának gélgjé lelkesiti, melly az lsten szavaira 
hivatkozik ugyan, de azok tetszésszerinti értelmezésének jogát magá
nak tartj a fön. Azért mindig dühösen szaval, nem tartva tisztelet
ben semmit j a lángelmét nála az élez és képzelődés pótolja j harag
és dühhel tör előre, anélkül, hogy tudná hová ruegy. Napjában há
romszor is predikál, és soha nem fogy ki a tá.rgyból, s mindig egy 
óda rendetlenségével és ruelegével ; ékesen szóló, ha az ékesszólás a 
lélek folytonos izgatottságában áll j még Itatolik us szónok vala, de 
előre látja, hogy az ékesszólás alább fog szállani a hitágazatok ha
nyatlásával s az által, hogy a szónok nem meri a hallgatók érzelmeit 
felkorbácsolni. 

Tanai közöl egy sem volt uj. Az egyház már bölcsőjétől kezdve 
kénytelen volt szavaival védelmezni az igazságokat, mellyeket véré
vel pecsételt meg, s Péter utódja körül öeszegyülekezve a hitágaza 
tok felett vitatkozni, és a Sr:entlelck ihletése folytán mennykövével 

egy daru-lábu szamarat nemzett, ami biztos jele lenne R6ma romlásának. Luther 
válan:ol neki ~ ezen világoa j6~jelenséggel vigaaztalja magát: Go.udeo po.pOA IÍg· 

num do.tum in n1ula puetpera, ut cititu pereat. Epist. IV. p. 47. 
1) Nihil aaaerenB aed diaputa.M, non i11 fide sed in opinionibua aelwlaatlcia. 

Luther Eck ellen. 
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sujtani az ész kevélységét, melly - miként a régi csábitó - azt 
mondja az embernek: T e Is t e n v a g y. A pásztori bot és kard 
között kitört viszály alkalmával a pápai hatalomra vonatkozó peres 
kérdések már mind felszínre hozattak , és a világ kimondotta az 
anyagnak a szellem s az erőnek a közvélemény feletti fensiSbbségét. 
A valdensek és katarok s az ujitók mindannyian a szentirást tekin
tették egyedüli illetékes bit·ónak a hit dolgában; a hagyományról 
pedig azt tartották, hogy az, mint emberi szó, alá van vetve a téve
désnek, s csak is a szentirás égö betüje fénylik miként a nap, s egye
diil az ment a tévelytől ; a külsö isteni tisztelet szeriotök felesleges i 
Péter utódja nem egyéb mint antikrisztus , kinek széke nem sokára 
összedől. A szabad vizsgálat ott lengett a középkori eretnekek mind
egyikének zászlaján i és a nlalasztot, megigazulást s a tisztító helyet 
érdeklőleg nem létezett olly igazság vagy tévely 1 melly a vita tár
gyát ne képezte volna. 

Luther tehát csak ösllzeszedte a századokon át felmarült kéte
lyeket, a rendithetlenül álló hagyomány helyére a hibázható értelm(:
zés ingadozásait állit á, s bátran és anélkül, hogy azokat öszhangzásba 
hozni igyekezett volna, oda dobta egy olly világba, melly annyira al
kalmas volt ezen mag befogadására. Néwelly jó lelküek azt hivék, 
hogy ö lenne az Isten által támasztott férfiu, ki nem a hitágazatok 
megsemmisítését, de a visszaélések megszüntetését tüzte ki czéljául, 
hitték pedig ezt annyival is inkább, mert rendkivüli tehetséget fedez
tek fel benne. A tudósok látták, hogy felületesen ir, de ujjongtak, 
tapasztalván, hogy megtámadását a ro11z hirben álló skolasztika és 
ezerzetesek ellen intézi, kikben ök a megtestesült tudatlanságot és 
pedanterid.t szemlélték. Az elsők, kik neki válaszoltak, rendes for
mákba önték érveiket, és Luther egy tréfával, egy bátor ugrással 
kisiklott körmeik közöl, és felizgatta a tanulókat, kik öt ismételve 
megtapsolták, ellenfeleit pedig kiftttyölték. 

Az egész tehát inkább düh volt mint erö, egy záporpatak, melly 
igen magasról jő, s noha magában csekély, erőt fejt kis nagy zajt 
csinál i de ezen düh , ezen piszkolódások, ezen hajthatlan türelmet
lenség, a "királyok és a sátán ezen magasztos megvetése" népsze
rövé tették öt. A történelem folytonosan arról tanuskodik, hogy a 
rendkivüli erő csodáltatik, s magához vonzza azokat, kik változás 
után sovárognak, vagy restellnek saját fejökkel gondolkozni. A né• 
metek rosz indulattal viseltettek a pápák iránt már akkor, midön 
ezek ellenszegültek a császároknak, kik az anyagi és erkölcsi rendet 
összezavarni akarák. Most ápoitatni látták ezen rosz indulatot min-
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den ellenében, ami az Alpeseken innét van, ugyszintén azon pápák 
ellen ie, kik betöréseikt8l a polgárosodás t megmentették; e ekként 
ujjongtak ezen uj Arminnak, kikeltek a fény és finomság ellen, maly
lyeket nem ismertek, e a kedélyes müveltség ellen, mellyre kép
telenek. 

Ekként nagyban növekedett a reformator párthiveinek száma. 
Különösen kitünt ezek között Hütten Ulrik, az E p i B t o l a e o b e c u
r o r um v i r o r um szerzöje, a sajtó akkori feje del me, ki épen olly 
ügyesen forgatta a kardot mint a tollat, és sikra szállt négy franczia 
eller, kik Miksát rágalmazták, e egy kflmény elllszóval látta el Valla 
Lörincznek Constantín adományozá sáról értekező munkáját. Ez a 
latin nyelvet némettel cserélte fel, s tervbe vette az egyházat az 
évenkint összeeereglendö püspökök gyülekeze te által rendezni, ugy
szintén a bit·odalomnak e gy keresztény alkotmányt adni, élén V. Ká
rolylyal. Minthogy azonban ezt ingadozónak t11pasztalta, Sickingeu 
Ferenczhez, egy rajn ai független nemeehez fordult. 

Ez egyike lévén azoknak, kik az ököljogról legutoljára mond
tak le, Landstuhl várából gyakran kirontott, megtorlandó azon sé
relmeket, mellyeket a törvényszékek baszulatlan ul hagytak. Egy 
magános ellenségén magát megboszulnndó, Worms ellen háborut in
ditott, s számüzetvén, három egész évig tartotta magát, hadi költsé
geit a Frankfurtba utazó kereskedöktől rabolt zsákmányból fedez
vén. Ekként Miksa kénytelen volt öt az érintett büntetélŐ alól fel
menteni és szo Igálatába fogadni; némellyek által még a császáraágra 
s javasiatha hozatott. Egyike volt az elsőknek, kik Luther pártjá
hoz szegödtek, sőt ennek rendelkezése alá bocsátá még várát is, re
mélvén, hogy ezen zenebona megszüntetendi az akadályokat, mely
lyek eddig a magán háboruk folytatását gátolták; és kétezer fegyve
res élén megtámadta a trieri választófejedelmet, s dühösen harczol 
a fejedelmek ellen, kik öt visszaverendök ellene indultak, mignem 
a lovagias világban szakatlan fegyverekkel ostromoltatván megsebe
sittetett, a várrésen elfogatott, s csakhamar meghalt. 

Luther azt hivé, hogy erös tamaszt nyert Erasmusban, kinek 
azava akkor legnagyobb tekintély volt. Annyi bizonyos, hogy ez 
egyengette számára az utat, és első fellépéseit, midön t. i. azokban 
nem látott egyebet, mint az elvénült iskolák bálványozói e a reform 
és tökéletesedés párthivei közötti tudományos versengést, meg is 
tapsotta '), de mint mindazon habozó hitUek, kik tudni hittek min-

1) 1-:I'R~mus igy ir : nCRt~l6dtR.m; én csodáltarn ezen férflut, ki emelt filvel 
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dent, mcrt ékes nyelvvel bírtak, csak nevetni akart a katholicismu
son s mindamellett katholikus maradni. Luther hízelgett a hirnév 
eme fejedelmének, de két gögös ütközött össze, és Erasmus utáini 
kezdé azt, ki jóllehet kevésbbé jeles iró mint 1:1, mégis hasonlójává 
nőtte ki magát, és magára vonta egész Németország tekintetét, melly 
eddig egyedül ú rá vala fllggesztve. 

Bizonyára, én nem fogom Erasmust szilárd hite miatt di<'sérni. 
Mint felette hiu udvaroncz észrevette, hogy e:gyik párthoz csatlakoz
ván, a másikat ellenségévé teendi, s ekként kevesbiteni fogja a rája 
háramlandó dicséreteket, tömjénezéseket, söt saját nyugalmát is. 
Tréfáiban épen nem kímélte sem a hitágazatokat sem pedig a szoká
sokat, de igenis mindig nyitva tartott magának egy ajtót, azokása 
lévén olly kétes értelmü szólamokat használni, mellyeket szükség 
esetében másként lehetelt magyaráznia ; általánosságban rendesen 
kikeit a szarzetesek ellen, de egyenkint mindegyiknek tudott egy 
két hizelgő szót mondani j kikeit a pápák ellen is, de azért X. Leonál 
megjelent lábcsókolásra s nyugpénzt fogadott el tőle j szóval nem 
volt hajlandó semmiféle hit vértanujává lenni. "Luther (igy ir ö) 
üdvös tant és felséges tanácsokat adott nekünk, de kár, hogy meg
bocsáthatlan hibáival azok hatását egészen elrontotta! De hamind
járt semmi megrovásra méltó sem lenne irataiban, én soha sem érez
tem magamat hajlandónak az igazságért meghalni. Nem minden em
bernek vagyon elegendö bátorsága arra, hogy vértanu !egy en j és ha 
én kisérteteknek lettem volna kitéve, félek, hogy ugy jártam volna, 
mint Péter." 

Min.iazáltal aértve érezvén büszkeségét Luther által, ohajtotta 
volna ezen versenytársát megalázni. Neki készült tehát, s a katho
likusok már· ell:lre ujjongtak; de nem igen lévén jártas a vit1~ tár
gyában, a rémletes könyv nem jelent meg ; élczeit ugyan Luther 
ellen, de e tekintetben a katholikusokat sem igen kímélte, és az 
Ágoston rendti szerzetesek vicariusának, ki tl:lle azt kérdezte : "Mit 
tett a szegény Márton szerzetes, hogy mindenki agyarkodik ellene?" 
igy felelt: "Két nagy bünt követett el, egyet a pápai korona s egyet 
a szarzetesek ha~a ellen." 

Luther sokáig kimélettel vagy szánalommal viseltetett iránta, 
és tréfát üzött ezen mondatából: "ugy kell a tojásokon tánczolni, hogy 

lépett fel szflz11d11 büneit és R biboro~ püspököket korbol.csolvR ; ki semmiféle ha

talom, söt a legelsö föpHp előtt sem hajlott meg; ki &?.entül fajtAlan kezével atyját 

egészeu R me:.:tPlenségig Ieleplezte." Ep. 736. l. 
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azokat össze ne törjük/1 és szemére vetvén, hogy "a Szentlélek nem 
kétkedő," végre egy kiméletlen levelet intézett hozzá (1524), melly 
telve vala ismételt sértegetésekkel 1). Milly jó alkalma lett volna 
most Erasmusnak arra, hogy szabad menetet engedjen gunyorának 
és kaczajának a reformátorok százfelé ágazó s egymással ellenkező 

véleményei és egyenetlenkedései, ugyszintén az uj tannal egyaránt 
növekedő babouaságok felett ! de ö komoly oldaláról vette a dolgot, 
s egy hittani czáfolatot irt azon pont felett, mellyen a katholicismus 
a rationalismussal érintkezik, azaz az ember természetes erejéről. 

Luther, ahelyett, hogy a szabad akaratnak bizonyos korlátokat sza
bott volna, tagadta azt j Erasmus közvetitö gyanánt akart föllépni, 
s szándéka vala ezt a malaszttal kiegyeztetni, de a kiegyenlítés ideje 
lejárt, és senki sem értette azon értekezést, melly nagyon iskola
szagu volt a épen nem birt megállani Luthernek tüz-, képletek- a ka
czajjal teljes válaszával szemközt. 

Láttuk, hogyan kereste Luther a fejedelmek támogatását j és 
valóban elmondhatjuk, hogy ha az előbbi eretnekségek, a társadalom 
eme romboló eszközei, eredmény nélkül tüntek el, ez csupán azért ju 
tott ahhoz, mert az absolutismust irta zászlajára egy olly időben, mi
dön a világ kivá.lóan érezte a rend szükségét. Luther mindazooá.Ital 
a fejedelmeknek sem kegyelmezett, sőt közmondá.ssá vált nil.la: P r i n
c i p e m , e t n o n l a t r o n e m e s s e, v i x e 8 t p o 8 s i b i l e 2) 

"Ritka madár ( moodá ö) egy józan esz ü fejedelem, még ritkább egy 
jámbor fejedelem. Rendesen a legnagyobb bolondok és a legszem
telenebb csalók a földön ; tőlök mindig csak roszat lehet várni, jót 
felette ritkán különösen az isteni dolgokban, miután ők az Isten hó
hérai, kinek haragja öket használja fel a gonoszok megbüntetésére 
e a külbéke feotartására. Nagy Ur a mi Istentink; ugyanazért illik, 

1) "Mihelyt felgyógyulok, Isten segitségével írni fogok ellene és tönkre 
teszem öt. Azt hogy engem kigúnyolt s belém kötött, elnéztem neki, de most 
midöo Krisztussal is ugyanazt akarja tenni, föllépek ellene .•. Igaz hogy Eras
must összezuni ollyas valami mint egy poloakit széttaposni, de Krisztusomra, kit 
ö nevetség t6.rgyAvá teszen, többet adok mint Erasmuera . . . Ha élek, Istensegit
ségével meg fogom tisztitani az egy házat ezen piszukt61. Ö elvetette a magot, s 
ebbtil Crotus, Egr11u, Witzelm, Oecolampadius, Campan s más illyes ábrándoz6k 
és epikureusok keltek ki. Csak ugy hemzsegnek az ember fülében, de többé nem 
fogom !It megszenvedni az egyházban . . . Ha prMiklll, ugy sz61 miot egy repedt 
fazék, egyszer megtámadja a papát, m!skor pedig behuz11a szarvait." 

•) Seckendorr, Hwt. Lutheraniami, l. 212 
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hogy magas .származás u é11 fönsége8 hóhérai é:~ purosztói legyenek" •). 
a braunschweigi Let·czeg ellen egy könyvet irt illy czim alatt: 
Sz a l ru a cs u t ak j V. Károlyt német vadállatnak, dühös bolond
nak, a pápa katonájának s az ördüg ajtónállójának hítta 2). 

Különösen hizelgő volt ünszereletére uézve, hogy egy király· 
lyal állot.t szemközt. Vlll. lleuril( síkra lépett ellene, megczáfolaudó 
a szentségekre vonatkozú tanát, ez alkalommal tudáko~;nak és kép
mutatónak czimezvén iít: "Csak tagadja hát ezen Ludósocska, hogy 
az egész ket·esztény.;ég a világ egyik végétől a másikig H.úmát mint 
közös anyját s szellemi Vl'zérét tiszteli j a ken:l\ztények, elválasztva 
bár egymástól az oceán vagy pu">;~,taságok által, utinduyájau engedel
me.skednek a szentszéknek. Ha ezen l.atártalan hatalom nem az Is
ten rendelét;éböl, sem nem az embet·ek akaratából szállott a pápára, 
ha ez bitorlás éo~ rablás, ám ututassa meg nekünk Luther annak ere
detét. Olly nagy hatalom l)zármazását nem fedheli homály, különö
sen ha annak idejére visszaemlékezünk. Két vagy három századdal 
elöbb jött létre? Itt a történelem, miudenki olvashatja. De ha ezen 
hatalom olly régi, hogy annak eredete elvesz az idök éjébeu, akkor 
neki tudnia kellene, hogy az emberi törvények mínden olly birtokot 
szente.,;itenek, mcllynek szánnazá~át az emberi cmlékezet nem képes 
kimutatni, s hogy a nemzetek tJgyhangu beleegyezésének erejénél 
fogva nem szabad ahhol'. nyulni, tuit az idö állandóvá tett. Valóban 
nagy szemtelemég kell ahhoz, hogy valaki azt állitsa, miként a pápa 
ezen Latalmát kényuri erövel alapítá. meg. Hát kiknek tart bennün
ket Luthe1·? talán annyira ostobáknak, hogy képet~ leend velünk el
hitetni, miként egy szegény papnak sikerült legyen az övéhez hasonló 
hatalmat alapitani '( hogy mimleu ezé!, küldctés s jogczim nélkül 
jogara alá vetett annyi külöuféle nemzetet'( hogy annyi város, annyi 
ország, aunyi tat·tomány olly pazarul bánt szabadságával, mikéut 

• urául ismert volna el egy idegent, kinek sem hüség, sew hódolat, 
sem pedig engedelmességgel nem tartozott?" 

És igy tovább erős és összefüggő érvekkel folytatja a korouás 
hittudós Luther elleni vitáját, s védelmezi a ~>zent misét ugyis mint 
üdvös cselekedetet, ugyis wiut áldozatot. ÜLt pedig, hol Luther 
Krisztusnak eme ~>zavairól: Amiket feloldoztok a földön, 
fe l l es znek o l d v a m c u n y b e n is, azt állítja, hogy azok a 
hivökhöz valának intézve, félre téve az okoskodásokat, történelmi 

1) Opera, Il köt. HH. lap. 
") Opera, VI!. köt. 276-1!78. lap. 

XV. 
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példákhoz folyamodik .• Aemilius Scaurus a római nép előtt egy je
lentéktelen egyén által be vádoltatván, felkiáltott: Q u i r i t es, V a r o 
állítja, én tagadom. Kinek his ztek? A nép tapsolt neki, 
s a vádló megszégyenülve távozott. A büubocsánat kérdésében sem 
szándékozom mát~féle érvet használni. Luther azt mondja, hogy ~z 
érintett szavak a világiakra vonatkoznak, sz. Ágoston tagadja azt; 
kinek hisztek? Luther azt mondja: igen, Beda azt mundja: nem j ki
nek hisztek? Luther igent, sz. Ambrus nem-et mond ; kinek hisztek? 
Luther azt mondjll: igen, az egész egyh b fe! kel s azt mondja: nem j 

kinek bisztek" 1)? 
Luther egész dühbel tört ki Angolország Pharaója ellen, eszte

lennek, bolondnak 1 gyávának , tök-királynak. kövércsütörtöki bo
hócznak z), a szamarak legaljasbikának és sz. Tamás disznajának 
nevezvén öt, ki szembe mert vele szállani "a medvével, az oroszlán
nal, a koronásfők és csuklyás okoskodók emez ostorával, ki kész 
szétzuzni az ö vas fejöket és bronz homlokukat." De alig hallotta 
meg, hogy a király haragra lobbant ellene, alacsony mentegetőzése
ket intézett hozzá. 

Épen olly szenvedélyes és változékony v ala kortársai iránti 
ítéleteiben. Már láttuk, milly különbözöleg szólott El'asmusról; Eck, 
az egykor ,,kitünö tebetségü és tudományosságu férfiu" csakhamar 
tudatlan theologus- és szarencsétlen álbölcselövé leszen előtte ; a pá
rizsi egyetem, mellyet "a tudományok és józan hittan anyjának" ne
vezett, mihelyest nem remélbeté, hogy azt nézeteinek megnyeri, 
nagy szajha, az eretnekség posványa, telve bélpoklossággal tetötöl 
talpig, a B i n i p a r i B i e n se s B más efféle czimekben részesíttetett 
általa. 

.lUelanchthou. 
Illy léptekkel haladván előre, nem lehetett tőle várni sem azt, 

hogy ellenszegülésében következetes leszen, sem pedig hogy uj tanát 
bizonyos határozott rendszerbe öntendi. Nagy fontoBságu dolog volt 
rá nézve M~."lanchthon (Schwarz Erd.e) Fülöpöt (1497-1560.) 
megnyerni. Ez egy huszonkét éves, 11zép, gazdag hajfürtökkel, igéző 
szemekkel biró s kedves modoru ifju vala, ki ezenkivül gondos ne
velésben részesíttetett, B jeles görög volt, és elevenen fölfogta, milly 

1) Ezen elmés oko.kodé.sait elcsufitá aljas kitörliseivel j tls a vé.laszt, ~pely

lyet Luther felelettire kéezitett, avval végzi, hogy ott hagyja öt cum suis furiis 

et furoribUB, cum mis merdis et ste1·ooribus, CtJcautem caeatumque. 

'1) Opera. II. küt. 145. l j V. köt. fil 7. l. 
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előny merithető a classikusokból. Ugy látszik, hogy a reformator 
hevének mérséklésére vala rendeltetve, kiriíl igy nyilatkozo~t: nAchil
les haragjával és Herkules dühével bir, mindazáltal jobbnak tartom 
öt, mint a minönek irataiból látszik;" L o c i c om m u n es czimü 
munkájában sz11batosan rendbeszedi az uj tant, kijelentvén, hogy a 
megigazulás Isten előtt csupán a hit által történik, ezt pedig a ma
laszt eszközli függetlenül az ember akaratától, ki e tekintetben nem 
szabad, s jó cselekedetek által érdemeket nem szerez. 

Luther tana. 
Azért tehát inkább követőinél mint Luthernél magánál kell 

keresnünk tana hitvallását, melly nem egyéb mint egyedüli hit a 
szentirásban, nem hajtva semmit a pápára, szent atyákra és zsina
tokra, de csupán a törvény szövegére, mellyet mindeuki tetszése sze
rint értelmezhet. A kereszténysP-g azon hitágazatra van al11pitva, 
hogy az ember az eredeti btin által megromolván s a vétekre haj
landó lévén, szükség volt, hogy lsten saját fiát küldje a földre, azt 
megváltandó. fnnét származnak azután a Szentháromságról, a Meg
testesülé:>röl, Krisztus természetéről és akaratáról szóló s mindazon 
hitágazatok, mellyek az Istenre vonatkozó keresztény tannak lénye
gét képezik. Ezek ellen intézték az ebő századok eretnekei megtáma
dásaikat, nem lévén ínyökre a hit megfoghatatlan igP.zeágai. 

A kereszténységnek az emberre való alkalmazása a szentségek, 
és ezekre vezethető vissza u XVL századbeli eretnekség, ezen -
mondhatnók - óvástétele az erkölcsi szellemnek az egyház vissza
élései ellen, melly, mondák ilk, megszaporítá a megváltás eszközeit, 
öregbitvén a szentségek számát, és erény nélküli cselekedetekre s 
bánat nélküli tényekre alkalmazván azokat. Ezen állitólag gépies, 
eladó s az erkölcsökre mi befolyást sem gyakorló megigazulásnak 
üzent hadat Luthe1·, és a keresztény ember megigazulá,;át a hitben 
kereste, azt állítván, hogy ez az üdvösség egyedüli föhétele i azért a 
jó cselekedetek haszontalanok; sőt a ki bensőleg meg van győződve, 
hogy bünei megbocsáttatnak, (rbben állván a keresztény hit) képte
lenné leszen többé vétkezni, vagy az lsten kegyelmét elveszteni. Ma
lasztot és üdvöt az embernek csak a Megváltó vére szerezhet, söt 
mint gyarló és bünös magától mitsem tehetne, ha öt Isten a bünböl 
és halálból ki nem ragadn1\. Az embernek tehát nincs szabad aka
rata; az egyháznak nincs rnit eléje szabnia i a jónak valamint a rosz
nak szerzllje az It!ten. 

Ekként megállapittatván, hogy a megigazulást az Isten ingyen 
kegyelmébill nyert hit eszközli, ebből a bölcseletbl'n azon tétel állit

~5* 



548 

tatott fel, hogy az emb~·rnél a szabad akaratot a malaszt pótolja; r.z 
erkölcstanban, hogy a külsö cselekedetek, minök a böjtök, fogadal
mak és a h'>ltakért való imák, haszontalanok; az isteni tiszteletben, 
hogy a szcuts{~gek az üdvösségre elökészitik ugyan az embert, de azt 
nem szerzik meg, s hogy szentsP-geknek csak a1;ok tartandók, mely
lyeket Krisztus világos szavakkal szerzett, illyem·k a keresztség, az 
egyházi rend, az utols•\ vacsora é;i a penilcncziatartás. De a peni
tencziatartáslwz nem kivántatik meg a gyónás, és az utolsó vacsora, 
a kálvárián végbevitt áldozat emltlke, nem oldozlw1ja fel sem az élö
k!'t sem a holtakat, és két sl.Ín alatt e~zközöltetik, mellyelcben az 
Isten jelen vagyon, de az anyagok át nem változnak. A bucsúk pe
dig, ugysziutén a magán misék, a zar·ándokolások s a szentek segít
ségül hivá.;a kiküszöböltetnek. 

A mi az pgyházi kor·mányzatot illeti, Luther· és a hitszónokok 

kiizött semmi egységi lulpocs nem létezett, egyikök sem birván más 
hatalommal, mint fejtegetni a ntlp előtt azt, mi ennek homályos volt. 
A hitszónok ollyan embe1· mint má.{, következésl(épen sem embertár
sait fd nem oldm:lwtja, sem fogudalrnak vagy szigorubo életmód ál
tal nem ~ziikség magát meglciiliinoiiztetnie. Központ, mellyoen a 
hatalom összpontosul nu, ninc-1; a p:ipas~\g nen1 istrmi intézmény, és a 
vallási t1írvényhatúság a pü~pököket illeti, kik egymás között egyen
lök, Kl'isztus alatt állanak, ez lóvén fejiik, és a fejeJelmek által vá
lasztatnak. Elvetvén a ha;,>yoru:'wyt, képtelenség rlfogac:lni &z uj 
szövetséget, melly egyedül hagyomány utján jutott el hozzánk; a 
keresztény titkok puszta betükké V1Unak 1 mihdyest ·bizonyos hagyo
mányos tekintólytől nP.lll birjuk azok határozott í•rtelmezését.; s ha 
(•zt egyszer cldobtuk, a képzeHiclés és szenvedélyek ér·telmezésére 
){cll biznunk magunkat. Nem mar·adt m~IR hátra, mint egy hitvallást 
szerkeszteni s annak m<·gvé<l<'·sét a világi hatalomra bízni, és evvel 
pótolni a lelki hatalmat, mclly épen olly nagynak tiinik fel az lsten
től valú fü_ggés{\ben, mint a világ hatalm:u~~á~aitól vall> fiiggetlensé
gében. ggy sz6val, a lelki tekintély helydre az állam mindenhat6-
S.-lga lépett, természetesen a hitbeli korlátlan szabadságálarcza alatt. 

Eközb<·n néluiny fejedelem RegcmshUI'~b:lll ( 1524) szi.ivetségre 
lépPtt, államaikból az eretnekséget l<iirtandól( s bizonyos reformt)t 
létesitendök. VI. Hadrián, az uj pápa, ki skolasztikus érvek utján 
CI'Ösen meg volt győződve a kinyilatkoztatott igazságokról, nem hi
hette, hogy a pr·ote~tánsok jóhi.~zemül1~g szakadtak \ol na el az egy
háztól; dc ezen véleményben volt, hogy az irányokban alkalmazott 
,;:-.il.\'or hajtá iiket ~~ 1nlz:hha.; m;\,q réRzriH ideg-en ortlzágokban nevel 



letvén ismerte a római curia \'is,;zaé!P::;cil, é:> midön a római udvart 

rémiilettel tölté el azon kijelen téséve l, hogy azokat egy csapással ki 
fogja it·tani, cgyszer:Jmind bá.tot'3lÍ.gót öntött az ellenséges táborba az 
által, hogy azokat bevallotta és megszüntetni igérte j minek követ
keztében a nürnbergi orszlíggyülés (1523-24) száz sérelmet intézett 
hozzá 1). 

Most azon kérdés támad, vajjon lehetséges lett volna-e még a 
reformot békés utra terelni s a szakadást megszüntetni? Róma a 
trienti z~inatban tettleg bevallotta 1 hogy Luthernek sokban igaza 
volt j s ha amaz a fegyelmet tüstént megjavítja, meröen curialis kii
veteléseitöl eláll, a joghatósági kérdéseket hitágazatiakká nem vál
toztatja át, szóval, önkényt lemondott volna arról, mit késöbb szük
ségböl ugy is kénytelen volt feladni, legalább ia kirántotta volna a 
reformatorok alól nz alapot, mellyre ezek támaszkodtak. Napjaink
ban látjuk, hvgy az <'gyházi jószágok clvétetnek, a nélkül hogy ebből 
szakadás származnék ; a ~Z"I'tartál'lokat illetőleg a görögöknek és 

') Rómáböln A V . .lli<·•·lli· f<Íie kiiuyvlárt.an vat;yo·l letéve azon be"z(,,f, mely
lyet Bermmlinu Carvajal ostiai biborn<:lk VI lh<lri:ính<:ll'. H<S.náfm való h<w Ol<uiA
sakor tartott_ Eb'Jen a kiivetk<·~ö hét pont ajtmlta:il< figyelmébe: 

1. " Qllod el~miuet omnt>s •lohrt>S pr>L!'teritornm temporum, aimoniam vi

ifelicet, ignoranJ.i.am et limnnidem, ll" vit.ia omnia, quae alitiS Ecclesiam affligebant; 

Pt bonis con~ultorihn• a<lh:u>reat, Pt lillf'rtiltPm in t•oli.•, in consiliis Rc Px•culione 

gubernalol·um cohiheat. 

2. " J<~ccle~iam juxta s•ml·t:l concilia et sacras i<•ge~ cattonicas religio~e, 

qu:mtnm tempora plltient.ur, r<•formet., ulfnciem saneine E~cle.9iae, oon pecootricis con

gregationis rPferat. 

3. " Fl'lüres sno~ et fi'io~ carissimoR sanetar romamiP. Ecclesiae cardinRlea, 
aliasque praelatos ~t memhra Ec•c!~siaP. intcgro amore non verbis tantum sed re· 

bus et operibns complec•tetur, b"uos honoraodo et. ~xaltmulo, illiMJlHI d mnxim~ 

paup~ribus providendo, ne apcx apo.9tolirus paupe1·tale •ordescai. 

4_ " Omnibu.., indiffertm'er ;,~,.,titinm adminiatmbit, ct in hoc optimo~ l>fnoiarios 

constituet, qni n•1llis compositionihn~ aut. altercat.ionihns iuri111n jn~titiam pes
,nmdabu11t. 

5. " i''idcle~, ~ignant.er nobi I<IR l' t m>masteria cnnsnl'ta a•l,iuv~~ri, in suis ne
c·essit~tibus iuxta. tempora honontlll pnntili<m>n sn~tentahit. 

6. " Iniitiolcs maxime 1'urd1as, pessimos eru••is hosto.<, mmc apnd Rhodnm 
r-t Hungariarn mH)t's vict.oriis Mtjlf'l'biente•, qni m11xirno dolori et terrori Eecles'ae 

'anctae ~unt, PXI!lttilet et expugrwf,it., Pt 11d banc PXpeditioncm pecuniaa congrv.entes, 

indudas inter Cht·istianos p)'()Ctt ·ahit, et justam EIXpeditionern m:tgna auctoritate 

ordinabit., et nunc aliquo prcnaim·;o l"'ttesidio obsidioni Rh<:ldianRe snccurret. 

7. " Ecclesiam Principis Apostoluru UJ magno no.,tro clolor•e dú"Uptam, et con· 

fJUassatam p>~rtim atta imzMnaa, pa1·tim pt·incipum el popu.l<wum p iÜl 8U.tfragii.•, ~icqt 

praPd<'c'•'~snrP• •ui f•·<•.erunt, <'ri:;r..t. ..t consolida bit," 
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hussitáknak már előbb némelly engedmények tétettek ; a buct~úkra 

vonatkozólag kezdetben épen nem a Ienyeges pontok támadtattak 
meg j a hitágazatok és hittitkok dolgaban pedig a két fél még nem 
nagyon measze távozott egymástól. Következésképen még leh·~tett 
reméoy az egyesülésre; és VI. Hadrian s Melancbton hajlandók is 
valának arra 1). De épen ezen pápn alatt tünt ki leginkább, roany
nyire romlott volt Róma. Valamint nevét ugy régi szokásait is meg
tartá j magával vivé hü szolgálóját, most is beérvén azon szolgálattal, 
mellyet ez mellette el öbb végezett j egyszerüsége és azon szokása, 
hogy miséjét s breviariumát mindennap rendesen elmondá, nevetség 
tárgyául szolgált a Mediciekhez azokott pápai palotában. Ő, kit övei 
az irodalom pártfogój4nak tartottak 2), s ki elháritá az akadályokat, 
mellyek a löveni három nyeh·ü egyetem felálli1ásának utjában állot
tak, harbárnak czimeztetett a tudósok által, kiket többé nem díjazott. 
Midőn a Laocoon szobor-csoportozatot neki megmutatták, felkiáltott: 
"Pogány bálványok," s avval elfordítá szemeit eme classikus mezte
lenségektöl. Ez elég volt arra, hogy ama hiu tudósok fussanak tőle, 

és Pasquino egy iskolamester alakjában festé öt le, ki a biborooko 
kat mint tanítványait pálczájával l~czK:ézteti. Ha a javadalmak si
monia-szerü eladásait gátolni akarja vala, sérelmet okoz azoknak, kik 
törvényes uton jutottak ezen kárhozatos jog birtokába; de megszün
tette az egyházi máltóságokra vonatkozó várományi jogot, mi által 
sok ellenségeskedésnek tette ki magát. Mint idegennek családi ösz
szeköttetései nem valának) s ujakba nem ereszkedett, mert mielőtt 
egyik vagy másik javadaimat hetöltötte volna, sokáig gondolkozott 
felette, s igy sok állomást üresen hagyott., minek ismét az lőn a kö
vetkezménye, hogy támogatói nem valának s kénytelen volt felkiál
tani: - "Minö szerencsétlenség, hogy van idö, mellyben a legjobb 
akar~:~tu ember sem mP.het semmire." 

Ekként a jámbor és buzgó pápa épen olly nagy szerenc3étlen
ségnek tartatott, mint a döghalál, melly akkor dühöngött; halálakor 
általános volt az öröm és ujjongás J s orvosának ajtajára polgári 

1) L(ud e könyv végén &7. M) 11latti jegyzetben /lZ Akkor ~zAndékba vett 
katholikua reform tervezetét. 

') lrasmus (epist. 1176, ezt moodja: "Vix nostra phalanx 8U8linuisaet hos
tium coniurationem, ni .Adrianua tum cardinalis, poatea roman"U8 pontifex, hoc edi
disset oraculum : Bonaa lileras non damno ; haereae a el schinnata damno." 
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érdemkoszorukat aggattak ezen felirattal : O b u r b em s e r v a
tam 1). 

Valóban legked vczötlencbb a reform lótesitését·c azon percz, 
mcllyben azt tovább halaaztani lehetetlen. Az idéi által behozott 
visszaélések megszüntetésérc idií kívántatik, do ezalatt a reformatio 
rombolva haladt előre; a nép mcgszokta az uj szertartásokat és hit
ágazatokat j a megnősült papok két kapocs, az érdek és a családi 
érzelmek által valának ahhoz csatolva j és nem sokára egy, ezen uj 
hitben nevekedett fiatal nemzedék vala kilépendő az élet szinpadára. 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET 

A r ef o r ma t i o és a p o l i t ik a. P a r as z t- h á h o r u. 
Á g o s t a i h i t v a ll á s. 

Para!lzt lázad8s. 

Azalatt érezhetökké kezdettek válni a reformatiónak társadalmi 
következményei is, s miután a hibliát mindenki saját tetszése szarint 
értelmezheté, a szenvedélyek szolgá.latára kényszeríttetett az, mely
lyek között mindig legdühösebbek a politikaiak. A parasztok kiol
vasván az evangeliomból, hogy az emberek egyenlők,' s látván, hogy 
ottan említés tétetik ugyan az Istenről és fejedelemről, de a nemes
ségről szó sincs, a vallási szabadságot a polgari viszonyokra is ki 
akarták terjeszteni, s panaszokat emeltek a kisebb uraságok ellen, 
kik a nagyokat utánozva őket elnyomták. Már elöbb is csoportosul
tak és szövetkeztek e czélhól, s fellázadtak ( 1501 ), paraszt faczipőt 
vévén fel jelvényül (B u n ds c h u h) az ut·ak csizmái ellenében. Ké
söbb több tájakon össze-sereglettek j amikor Schappler Kristóf(l518) 
schweizi pap tizenkét mérsékelt és nyilt pontban tevé fel panasza
ikat és követeléseiket. Ezek értelménél fogva megengedendő a pa
rasztoknak, hogy szabadon választhassák papjaikat, kik az Isten igé· 
jét a maga eredetiségében tisztán hirdetnék j eddig elszenvedték, hogy 
rabszolgai bánásmódban ré~zesittessenek, jóllehet ök is meg vagynak 

l) Siremlékén val6bau igaz o két felirat: Hadriantu VI hic 6ittu e1t, qui 
nihil nbi infelieiu 8 in "ita quam quod imperm·et du~z:it. - Proh dolor l quantum 
rejert in quae tempora vel optimi cuiu.sqtte vita incidat. - L&Bd e könyv végén_ a 

,l'étvilágo•itó Jpgyzetek'-et N.) alatt., 



váltva Kri~ztus vére által, rle mostantól fogva nem fogják azt tűrni, 
ha csak a szcntirásból meg nem gyUzetnck, h,,gy ninc~ iga~uk ;'::az 
állatok után járó kisebb tized végképen mcgszüntctendö, a föld ter
mékeiből járuló nagyobb tized pedig más czélokra forditanrló ; a tör
vény, melly öket örökre földhöz köté eltörlcndö, a jobbágyi munkák 
sa fogházi büntetések enyhitendök i megengedendö, hogy ~k is sza
hadon vadászhassanak és halászhassanak, miután az Isten Adám sze
mélyében öket is felruházta uralommal a tengerek halai és a lég 
madarai felett; hogy továbbá részint fütés részint épitkezes végett 
nz erdöket használhassák i az adó, melly a családf'ó elhaltával az öz
vegytöl és árvától követeltetik, eltörlendö, nehogy ezek koldulni ké-ny
telenittessenek ; egyéb sérelmeiket nem is emlitvén, csak hogy az 
urak igérjék meg, miként az evangeliom értelmében fognak velök 
bánni 1). 

Mind méltányos követelések, de eröszakhoz nyultak azokat ki
eszközlendök, és elöbb-utóbb tulzásokba valának átmenendök, mint 
azt VI. Hadrián, VII. Kelemen söt Luther maga i!i rlöre látta. Ez 
békebirául szólittatván fel a pa1·asztok és urak között, megtagadta 
népvédői szerepét, mellyet ez ideig fitogtatott, s maga is a hatalom 
polczára emelked~én s annak clönyeit élvezvén, egy iratot bocsátott 
ki, mellyben megmutatja , hogy a polgári életben elkerülhetlenü! 
szükséges, hogy urak és szolgák legyenek ; igaz ugyan, hogy az ura
kat igazságoliságra intette, dc a parasztoknak viszont azt predikálta, 
miként békével kell tűrniök szenvedéseiket és bele nyugodniok ezol
gaságukba; midön pedig ezek következetesebbek akartak lenni, mint 
ö ohajtotta, s vonakodtak magukat alávetni, söt hallatlan kihágá
sokra vetemedtek, képtelenségnek nyilvánitotta az állapotok egyen
lösPgét 2), dühbe jött, szidalmakra fakadt, arra ösztönözvén a feje
delmeket és nemeseket, hogy irgalom nélkül végezzék ki ezen ve
f.zett ebek átkozott faját a) . .,Föl, föl, (mondá ö) fejedelmek, fegy
verre; üssetek, vágjatok ; itt van azon csodálatos idö, midön egy 

1) Gnodalius, R~Mtican.omm tuntultuum vera hisl01·ia, 31 lap. 
2) "Vos eo speefatia ut omnium 11it éadent conditio, aint omnea a-.quale.t : hoc 

aulem est abBUrdum et ineptum." Gnodalius, 63 ln p. 
3) ,Bo azt hl>zem, (mondja ö), hogy a raraRzlokn11k mind el kell veszniök, 

miután a fejedelmeket és törvényhatóságokat. megtámadjiLk, minthogy eue semmi 
isteni tekintély által nincsenek felhatalmazva ... Semmi irgalmat, semmi türel
met, de ellenkez()leg az Isten embereinek méltó haragját érdemlik ki ezen parasz
tok • • . A parasztok számkivetve vag-ynak az htenlöl és a császártól; azért 
np· lehet velök bllnni mint 11 ves1.ett ebekkel:" 



fejedelem R parasztok gyilkolása ál t al könnyeb b en mcgszcrC'zhctí 
magának a paradícsomot, mínt má~ok imáik által." 

1\lindazáltal ugyancsak ii igy ir: "Aki akár karjával akár va
gyonával közremüködik a püspiikök és püspöki hie1·archia megsem
misitésére, az Istennek kedves fia, valódi keresztény, ki megtartja az 
Ur parancsait'' 1) és másutt: "Ha a tolvajok ellenében az akasztófát, 
a gyilkosok ellen a pallost, az eretnekek ellenéhl'n a máglyát alkal
mazzuk, miért oem mosnók meg kezeinket a kárhozat ezen meste
reinek, ezen bibornokoknak, ezen pápáknak, és Róma és Sodorna 
eme kigyóinl\k vérökben, kik megfertőztetik az Ur egyházát" 2). 

Méltán kárhoztaták tehát öt O~iander és Erasmus azért, hogy az 
evangeliarn nevében a püspökök és szarzetesek ellen keresztes had
járatot hirdetett, mert, fájdalom ! mindakét rész tulságosan hajtott 
szavára. Az urak és városok szövetkeztek egymással a parasztok 
ellenében; az engesztelhetetlen gyülölet azonban leginkább dühön
gött a szegényeknél a gazdagok ellenében, és valódi háboru inditta
tott a rend, tulajdon, a tudományok mint az egyenlőség ellenségei, s 
a szépmüvészetek mint bálványozás· ellen. A Rajna mellékén, El
sassban, Lotharingiában, Tirolban, Karinthiában és Stájerben a nép 
fegyvert ragadt, a töt•vényhatóságolcat clszélesztette, a nemesektől 
jószágaiitat elszC'dte, s neveiket és ruházataikat velök kicseréltette. 
Weinsberget bevévén, a korrnányzót neje szeme láttára megölték, 
ezt pedig magát fiacskájával együtt egy ganajos szekérre ültették. 
Némellyik ur majd dicsvágyból majd pedig ujságvágyból szintén a 
lázadókhoz szegődött1 illyenek valának Hütten Ulrik, Götz von Ber
lichiugen, a rémletes vaskezü báró ; néhány hitszónok s f'óleg Carlstad 
még bátorítá a népet e sz c n t h a r c z r a. 

Anabaptisták. 
N érneily kézmüvesck és papok azt kiáltoz ták, hogy felUlröl nyer

tek megbízást a reform müvének bevégzésére s a nép anyagi és er
kölcsi szolgaságának mc~sziintetésére ; a stolbergi Storch Mikl6s 
pedig tizenkét apostolt és hetvenkét tanítványt maga mellé vévén, 
a kisdedeknek a kereszts~gct megtagadta, és a már megkeresztelte
ket azon korukban, midön eszökkel élni és szeretni képesek, ujra 
megkeresztelt('. Innét származott a keresztségismétlök (anabapti~hik) 
felekezete, kik Luther hitágazatát végletekig hajtva, az igazságot 
többé nem a szentirás holt betiiiben s nem az egyház állandó hagyo-

') Opera II. kiit. 120. lap. 
') 8ill.·. PriPr ellen, 
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mányá.ban, de egyesek személyes kinyilatkoztatásában keresték, kik 
a Szentlélek által világosittattak fel a törvény tökélyének fölfedezé 
sére. Következésképen mindcn ember próféta volt, a fiilizgatott kép· 
zelem minden lázas sugallata mennyei kijt!lentésnck, s bárkinek ezer· 
féle és egymással ellonkezö ábrándjai igazságnak tartattak j egyéb
ké:c.t az anabaptisták csak azon nevezetességgel birnak a történelem
ben, hogy a minö gyorsan terjedtek el , épnn olly hirtelenséggel 
enyésztek el. 

Frankoniában Pfeiffer lázítá a népet: "Nagy sokaságu egeret 
láttam, mellyek egy magtárra rohantak, annak gabonáját felemész
tendők. FejedelmP.k, ti vagytok ezen egerek, ti, kik bennünket ki
zsákmányoltok j ti vagytok, oh tisztviselők, kik bennünket elnyom
tok i ti, oh nemesek, kik bennünket felfaltok. De alvásközben rájok 
caaptam ezen állatokra s iszonyu pusztítást vittem véghez közöttök. 
Fegyverre tehát, ki a táborba j Izrael a sátrakba! ime itt van az 
ütközet napja j gazdag zsákmány várakozik ránk, mellyet a próféta 
lábaihoz teszünk, ki azt ki fogja közöttünk osz~ ani." MUnzer TamáA, 
Zwickauból, ki a keresztségismétlést első használta fel politikai ezé· 
!okra, s ki, mint mondá, az lstennel beszélvén, ez Gedeon kardját 
kézhesité neki, az által az lsten földi országát megállapítandó, beha
tott a mansfeldi bányákba (1520), s ekként izgatta az ottani munká 
sokat: "Keljetek fel. oh testvérek, keljetek fel álmaitokból, vegyétek 
kalapácsaitokat kezetek be, s roncsoljátok sz ét a filiszteuFlok fejét; 
övezzétek fel magatokat bátorsággal az Isten munkájára. Testvérek, 
kalapácsaitok nem maradnak tétlenségben j püff! paff! edzzétek meg 
azokat Nimród ülővaeán j használjátok fel hányáitok vasát az ég el
lenségei ellen j lsten leszen vezéri)tek. Mit féltek, ha ö velétek van? 
Midőn Josaphát meghallá a próféta szavait, arczával a földre borult i 
testvérek, hajtsátok meg fejeteket, mert Isten sZP.mélycsen jő segit
ségtekre." 

Ekkor az uj hivők előbujtak a bányákból i egész Frankónia 
fellázadt; a templomok lero111b<lltattak i Münzer vérengzésre uszította 
hiveit: "Bum, bum, bum! itt az idő; a gonoszok elOzetnek mint a 
kutyák; semmi irgalom ! rimánkodni fognak, de ti üzzétek el öket j 
síránkozni fognak mint a csecsemők , de semmi kegyelem ! bum, 
bum, bum l a tüz lángol; a vér ne h üljön meg kardjaitokon j a tor
nyok ledölnek csapásaitok alatt j ime a boszu napja j az lsten előt
tetek megyen, kövessétek őt." És követték, e feltették magokban, 
"hogy egyet sem hagynak életben ezen tétlenségben élők közöl." 
Azonban eme rendetlen csapatok mindcn tájon megverettek ~ fe-
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gyelmezett várőrségek által) s kardra hányattak vagy akasztó
fán végeztettek ki ; százezer fejér keresztes veszett el ; a weinsbergi 
kormányzó egyik gyilkosa egy lánczczal a bitófához kötöztetvén, lán
goló tüzzel vétetett körül, hogy ekként annál tovább kinlódjék j Hűt

ten szám kivettetett, Borlichingen tizenegy évig börtönben ült: Mün
zer ezalatt fellázi tá Mühlhau:>cnt ( 1524). vagyonköziis~éget hirdetvén 
s bizonyos theokratikus kormányformát bozván ottan be, melly tu
lajdonképen nem volt egyéb mint mindnyájok zsarnoksága. Itten 
fél évig tartá fön magát, számos paraszt gyülekezvén melléje, de az 
urak által körülvétetvén és sem tüzérséggel sem badgyakorlottsággal 
nem birván, miután a Münzer által kilátásba. helyezett angyali segéd
csapatok sem jelentek meg védelmökre, szétfutottak, s majd a hóhér
bárd majd pedig fegyver által sok ezer végeztetett ki közőlök. 

Iszonyu példa az ujitóknak, kik - hamindjárt nemes szl\ndék
ból is - reformokra rohannak, minden tekintet nélkül a multra, s 
minden támasz nélkül csupán személyes számításokból vagy ihlett
ségből elszakadnak a jövőtől, merl megtagadják a multat. :Münzer 
Frankenhausenben clfogatván, kínpadra vonatott, s kiadta lelkét 
( 1525. május 15.), a fejedelmeknek kegyességet ajánlván a szegény 
parasztok irányában, ez által lévén elhárithatók az uj felkelések. 

Luther annak, ki szemére veté ezen mészárlásokat, igy felelt: 
"Nem jöttem békét hozni, hanem fegyvert;" mindazáltal látva ezen 
irtózatos következményeket, hátrálni kezdett, megszünt a néppel tar
tani, a hatalmasokhoz szegődött e nyiltan a fejedelmek·~t támogatta. 
Bölcs Fridriket, a szász választó-fejedelmet s Luther mérsékelt párt
fogóját a szilárdnak nevezett János váltá fel az uralkodásban, ki az 
egyházi joghatóságot eltörölte s az egyház kormányát egy, papokból 
és világiakból álló bizottmányra bizta, s evvel előtérbe lépett a re
formatio politikai oldala .. melly a fejedelmi tekintélyt az egyházi dol
gokban a te1·ületi uralom kiegészítő részének tekintette. 

A reformatio mindenesetre szembetünő visszahatása vala a nem
zetiségeknek ; az egyes népeknek a pápa• monarchia ellenében j a 
kormányoknak egy olly rendszer ellen, melly elvonta tőlök az em
ber egyik része feletti uralmat, s nem engedte, hogy a lelki hatalom 
is az ő kezökben egyesittessék. A fejedelmek közönséges eszközök
kel képtelenek lévén Au.>tria betöréseinek ellenállani, a nép lelke
sültségében azokatlan eszközöket hittek találni, ha velök e magok 
között szövetkeznek. Épen ezen szenvedélyekhez fordult Luther 
N é m e t o r s z á g k e r e s z t é n y n e m e e s é g é h e z intézett kiált
ványában, s féltékenységet keltett bennök a papságnak és ·Rómának. 
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a német ncmzd clleni rnindinkáhb növekcdií bitorlásuk irár,t, !\s fel
kiáltott: "Nincs tilbbé papnőtlenség, nincsenek egy l1ázi tilalmak és 
zarándokalások; nincsenek egyház-ünnepek, dispensatiók vagy hu
csuk ; nincsenek biijtök, magán misék s egyházi büntetések ; el az 
apostoli nunciusokkal, kik pénzünket elrabolják. Róma pápája fi
gyelj ide jól: te nem vagy többé szent, nem, de a bünösök legna 
gyobbika; trónod nincs az éghez forrasztva, de a pokol kapujához 
van szegezve •.. Te császár, légy ur, Róma hatalma tőled rabolta
tott el; mi nem vagyunk többé egyebek, mint a szent zsarnokok rab
szolgái; tied a császárság czime, neve és fe~yveres ereje, annak kin
csei és hatalma pedig a pápáé; a pápa buzával él, mi pedig korpá
jával." 

Az egymás közt meghasonlott apró fejedelmek, kik megazok
ták fő jövedelmöknek az országutakon véghezvitt rablásokat tekin
teni, ujjongtak, hogy most nem apró zsákmányokhoz, de egész hordó 
aranyokhoz juthatnak, mellyck Luther ezerint az anya-kolostorok 
rejtekhelyeiben fekU:;znek. Igaz ugyan, hogy ez azt indítványozta, 
miként az egyházaktól elrablott javak nyolcz részre osztas8anak, s 
a lelkészek, tanítók, betegek, át·vák, szegények, utasok számára, to
vábbá templomok épité~ére és magtát·ak állitáslÍra fordíttassanak; de 
a fejedelmek csak áz első tanácsot fogadták el, a többivel pedig mit 
sem törődtek, jóllehet Luther tiltakoz•,tt, látván, hogy az emlitett ja
vak lefoglaltatnak, s azokból a legszájasabb hitehagyottaknak legfö
lebb egy marok pénz vettetik. Az egyházak tehát mindenütt világi
asittattak, a kolostorok megnyittattak, és a szerzctcsnők menhelyök
ből, hol öreg napjaikat biztosságban tölthetni reméllették, kitaszíttat
tak a világba, mellytöl már egészen elszoktak. Brandenburgi Albert, 
a németrend nagymestere, szüzeségi fogadalmát meg~zegve alsó Po
roszország örökös fejedelmének kiáltotta ki magát (1525); rémletes 
példa egy olly országban, hol annyi egyházi fejedelem!'lég létezett. 

V. Károly trónra léptel<or a ref01·mati<J a szász vála~ztó-ft'jedec 
lern és a palotagróf kormány:t.ósága alatt megleheW!;en nagygyá niltte 
ki m~ögát. Ő, ki annak mindig C.iak politikai oldalát látta, mint csá
szár nem ohajthatott mást, mint hogy megaUztassanak a pápák, kik 
elődjeit szüntelen féken tartották s akik lJ. Gyulával nyiltan kimon
dották, hogy Olaszország az idegenektől megtiszlitandc); annyival is 
inkább, minthogy egy szakadas kedvező ürügyet szolgáltatott volna 
neki arra, hogy ujolag beavatkozzék a félsziget ügyeibe, melly után 
annyira sovárgott. De más részről a birodalom fejedelmei azon tör
ték fL'jöket, hogy a vallási njitásokat felhasználva magukat nem c~n-
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pán a pápától, de egysz•-rsmind a császá1·tól is függetlenitsék; veszé
lye~ hajlam különö.,;en akkor, midön a törökök a kereszténység elle
nében olly fenyegetl.l állást foglaltak el. Károly azonban attól tartva, 
hogy a F-panyolokat, ezen but. gó kaüwlik ui!OI{at magától elidegeoi
tené, és a pápát L I<'erenczc:tel ~>züvetkezni kényszeritené, számítás
ból katholikus maradt, és X. L~oval egy, világi érdekekkel teljes 
szerzödésre lépett. Ih midön Paviánál győzött, más hangon kezdett 
beszélni, nem lévén többé szüksége sem Lutherre, mint a pápák ijesz
tőjére, sem a pápákra, mint a franczia hatalom ellensulyozóira. 

Ezen tájban (152G) VII. Kelemen, az uj pápa, körleveleket bo
csátott szét, mellyekben siránko:~;ik a kereszténység sajnos állapota 
felett, melly részint a fejedelmek köziitti l'gyenetlenségböl, részint az 
egyházi rend elfajulásából származott j szükségesnek látja a javítást 
az Isten házán kezdeni j igéri, hogy ö i~ megjobbitandja magát, a 
bibornokok hasonh'1képen; szándékozik személyesen elmenni mind
egyik fejedelemhez, vcliik a békét helyreállitandó, mellynek sikerül
tével egyházi zsinatot hivna egyb<', ekként az egyház békéjét is visz
szaszerzenJíí. Kiroly c miatt megneheztdt, v11gy legalább ugy tet
tett·j magát, s azt felelé, hogy az egyenetlensége!< szitója maga n 
pápa; hogy csupán iránta való szivessrgböl m'm hallgatott a néme
tekrc, midön ezek Wic Wormsban n z:>inat összcbi,·ását követelték; 
hogy ő most hazudott, ígérvén, miként azt üssze fogja híni; de azon 
esetrl'1 ha késnék, nrra iisztiinüzte a Libomolwkat, hogy eszközöljék 
azt (lk magole 

A hitujitók nagyot ucvetheltck, látvilu hugy Hóma a császár 
által ekként marczangoltatik s egy uj szakadással fenyegettetik. Ká
roly az egyetcmcs z~innt összehívását vána birodalmi g,>ülést hirde
tett, gátot vdenLlií a növekedő bajoknak. Ez hasonló volt egy had
üzenetlwz; itt is ott is szüvctsl;gek köttettek, a katholikusok Des
sauban, a rcformátu'iok Tlllll'gauhan; Luthct• és Melanchton gyen
gébbeknek érezvén magukat, istentelenségnek nyilvánitották az egy
házat fegyverrel védeni. Spirában iisszogyültck a rendek 1), de sem-

l) N(J'f! ~euluuent cea 1'' ince.. n• allail:nt pas u la me~se, et n' obae!'Vaient 
leK jeunu pre.crita, mais en•;m·e on voyait, dana les iom-s maiy1·es, leurs seMlileurs 
p01·ter lu plat• de viantle et de gibiers dcatinéa u la table de leu1·s maitres, et pru
ser sous les yeux de la Joule que le eu/te m"semblalt _ . - afin d' attirer les Catho
liques par le j11mel rle., v i and e.• et des vins. L' electeur ava it un grand etat: sept
cenls pt~·sonne• formmcnt -Ya suite. Un )ou1·s il donna un banquet, tn1 a8sÚtaietll vÍti!JI· 

11ix prinr.es avec leurs yenliialwmnes et lew·s conseille,-s : on y joua j-usqu' a une he
ure tre-• tartlive - . _ Ot>. u e pou va il plus se fai,-e illusion ; l' esprit qui se mnn·ifP

·•ta:t rl·utt ee.< ho"'"~''·' tl.lnit /,iPol ''el ui de ln lJ iMe. D' Aublgné, 62~. lap. 
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mit 11em végeztek, mindenki az egyetemes zsinattal kccsegtetvén ma
gát; mindazáltal határozatba ment, hogy mindegyik fél maradjon 
meg eddigi állásában, a reformatió terjP.dés~nek azonban gát vettes
sék. Sokan !iltakoztak · ( protestáltak) ezen határozat 1•llen, s innét 
származott a p r o t e s t á n s név ( 1529. april 19. ). 

De a reformatio két testvér-gyermeke már nem volt egy nézet
ben ; nem i11 lehetett azt remélieni ott, hol windenkinek szabadságá
ban állott a szentirást tetszése szerint értelmezni. Luther egyedül a 
magáét tl\rtotta igaznak, és hitszabály gy11nánt közrebocsátá: U t a· 
si t ás a l e lk és z ek szám á r a czimü iratát ; Melanehthon eny
hitett abban néluíny hitágazaton, pl. a szabad akarat tagadásé.n és a 
jó cselekedetek foganatlanság án, és C o r p u s d o c t r i n a e c h r i
s t i a n a e czimü munkája a protestánsok által bitágazatos könyveik 
közé soroztatott •). De épen erre támaszkodtak néhányan, Urunk 
testének és vérének az Oltári-szentségben valóságos jelentétét taga
dandók i és Wittenberg, honnét az uj világosság szétterjedt, bölcsöje 
leve egyszersmind a fő eretnekségnek, melly a lutheranusokat két 
részre osztja. Luther, jóllehet beláttR, hogy "semmi sem tett volna 
olly jó szolgálatót a pápa ellenében, mint az átváltozás (transsubstan
tiatio) tagadása" mindazáltal elfogadta Krisztusnak az urvacsorábani 
valóságos jelenlétét, egy izzó vallhoz hasonlitván azt, rnellyben a vas
sal együtt a melegség is létezik i de Carlstad csak Krisztus halálá
nak emlékét látta abban, és Luthert arról vádolta, hogy elcsavarta az 
isteni szavak értelmét. Heves piszkolódások származtak innét, és 
Luther kigunyolván ábrándjait a szent atyák egyhangu véleményére 
támaszkodott 2) elfeledvén, hogy ö maga azt elvetette; annyira ural
kodó szenvedély volt nála a diadal-szeretet. 

1) Hitdga:aloa (simbolicu~) könyvnek neveztetik a proteslanook Alta: vala
meily rész~>gyh!zban elfogadott tan fejtegeté,e, azon hitezikkek kijelelésével egye
temben, mellyekben más felekezetektéSI eltér. Illy nevet a kath. egyháznak is 
tulajdonítanak, ela/l hiUigazatos llönyvnek nevezvén a trienti zsinatot, mdaodiknak 
a trienti hitvallást, harmadiknak a római katekizmust. 

') "A kereszténység alapíttatásától fogva az egyház soha nem tanuiott 
mAst; és ezen állandó s egyhango ta.nusftg elegendé! arra, hogy a zavarg!s és té
vely szellemei meg ne hallga.ttaBsanak. Veszedelmes dolog az egyház szava, hite 
és tanitása ellen fellázadni. Mit tesz kétkedni, ba nem annyit mint megszUnni hin
ni az egyhbban s ezt, ugyszintén Krisztust, az apostolokat és prófétákat hazu
gognak tartani? Nincs· e megirva: Ime, én veletek vagyok a világ végezt.téig, és 
sz. Pálná! : .Az Isten hdza az élö Isten temploma, az igazság oulopa és tundamen
loma1" 
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Ezalatt Zwingli Ulrik Zürichben még 1519-ben mint hitujitó 
lépett fel egyházi beszédeiben, sőt előbb mint Luther s egészen füg
getlenül tőle, kitől egyébiránt Krisztusnak az Urvacsorában való je
lenlétét illetöleg eltért, és avval vádolta őt, hogy setétsf.g fiává tette 
az embert, ki mllgától képtelen az igazság utját feltalá.lni. Oecolam
padius János bázeli tanár szintén azt állitá, hogy az urvacsora csak 
jelkép j és Luther átkot mondott ruindazokra, kik másként hisznek 
mint ö. Zwingli könyült között kérte, hogy lenne türelmes és szaka
dást ne okozna, de Luther kijelentette, hogy uem tekinti testvérént.k, 
ki máskép gondolkozik miot ö j és papírra téteté a s c h w a b a c h i 
h i t c z ik k ek e t, kinyilatkoztatván, hogy azokat kell vallania an
nak, ki a katholikusok elleni szövetségbe be akar lépni. Ekkor 
Zwingli rémülten vil;szavonult a lutheranisnJnstól, melly épen olly 
terhes leone mint a papismus 1). 

Csehországban a busaiták és kelyhesek maradványai szintén el
készíték hitvallásukat, és Luther jóváhagyta azt~). Sokkal bevesebb 
volt a syuergisták vitája, mellyben az albonai Flaccius Mátyás jenai 
hittanár (1557) Melanchton ellenében azt vitatá, hogy a Szeutiélek 
által eszktizlött megigazulásra megkivántatik az ember közremükö
dése; söt aunyira meot, hogy azt állitaná, miként az eredeti bün az 
embernek nem csupán já .. uléka de lényege, s innét származolt a flac
cianusok vagy substantialisták eretneksége. 

"Az ördög közöttünk vagyon (mondja Luther), s minden nap 
kopogtat ajtómon : egyik a keresztséget nem akarja, a másik az ol
tári szentséget veti el, a harmadik pedig azt tnoitja, hogy az utolsó 
itélet elött az lsten egy uj világot fog teremteni ; ki azt akarja, hogy 
Krisztus ne legyen Isten, ki ezt, ki amazt j egy szóval, annyi hit a 
hány fó, és alig van ügyefogyott, ki azt ne képzelné, hogy Isten meg
jelent neki, és ö próféta." 

Ha a szabad vizsgálat tényleg is olly érvényben állott volna 
mint jogilag, kit lehetett volna ezek közöl kárhoztatni? De Luther, 
ki még a minap hiveit a katholikusok üldözésére uszította, ugyanazt 
tevé most mindenki ellenében, ki az ö véleményeitől eltérőleg gon
dolkozott; Oleandernek hitelt advA, Carlatad követöi több mint ezer 

l) DatJ Lutherthum werde ao schwer ala datJ Papathum. Ep. 874. 
') Dacd.ra Ferdinánd király kegyetlen üldözéseinek fentarták ezek magu

kat, j6\lehet nagyobb részt Poroszországba men· kültek. Ké.-.6\,b eltürettek, és az 
utraqniRtÁk nz ágo~ tRi hitvalláshoz szegéldtek , a. cs1·h-test1 é1•ek pedig Zwin

gli he:~~. 



560 

lutheranus lelkészt üztek el és juttattak koldusbotra ; Tosanso ezt 
mondá: ,,Ha én császár lennék, csak azon esetben hagynám alattva
lóimat életben, ba az én vallásomon és véleményeimen lennének ;11 a 
calvinisták pedig ezt irák Lengyelország fejedelmének : 

O Casimire potens, servus expelle Luthel'i, 
Ense, rota, ponto, funibus, igne neca. 

Illyen vala a protes tansok között a vélemény-szabadság, mellyet 
olly fenhangon hirdettek j minden vitatkozá!:! államügygyé leve j ürügy 
az Isten s ol( a világ volt. Eközben Solimán ostrom alá vette Bécset; 
Károly vele szembeazállaudó, és az egyenetlenségeknek véget ve
tendő Augsburgba országgyülést hirdetett ( 1530). Vagy nem tudott 
németül, vagy szorosan a spanyol illemhez aka1·á magát tartani, elég 
az hozzá, hogy csak i g e n n e I és n em m c l, ·vagy egyes szavak
kal és fórázással válaszolt; 11l"ec<>ületes ember (mondá róla Luther) 
ki kevesebbet beszél egy év, mint én egy óra alatt." 

Ágosint bll\'llllá!l. 
Itt a protestánsok előterjeszték (j un. 25) la i t v a l I ás uk a t, 

melly bámulatos vil:.igosság-, szabatoss::l.g-1 egyszerűség és erőteljes
séggel volt szerkesztve. Három részből áll: az első a kétségbe nem 
vont általános pontokat, a második a lutheranusolt által elfogadott a 
részben elvetett hitczikkllkct, a harmadik végre azon szcrtartásokat 
és szokásokat foglalja magában, mellyek a kath. egyházéitól kiilön
böznek, melly utóbbia!( ltözöl hét fejezetet elvetettek, t. i. a kehely 
használatat, a papolt nötlenségét, a mi11ét mint áldozatot, az egyéni 
részletes gyónást, a szerzetesi fogada.lmaka~, a böjtöket és püspöki 
hatalmat; a Luc:~ uk-, tisztitó-hely és pápai fönsöségről semmi emlí
tés nem tétetil(. 

Az á g o s t a i h i t v a ll ás föltárja Luther gyöngéi t. Ő t. i. 
a szabad vizsgálat elvét írta zászlajára, s ime most egy hitvallást erő
szakol övéire s kimondja 1 hogy a ki ru ás t t a n i t, á tk o z o t t 
l e g y e n. A katholikusok legalább azon meggyőződésben vagynak, 
hogy az, mit hisznek, isteni ihletésből származik: itt, ruint tudjuk, llZ 

illetök az eszmék és szavak felett egymás között vitatkoznak ; él:l 
Melanchton, a szelid és békeszerető férfiu megrémülve egy részről a 
zavaroktól, mellyek ebből a társadalomra báromolhatnának 1 más 
részről pedig azon vészteljes világi zsarnokságtól, melly az egyházi 
kormány eltörléséből keletkeznék •), a hitvallást olly szavakkal tevé 

1) Oonfuaio et perturbat·io 1·eligionum. . . Video postea 'fllt.tlto intoleml,il·iorem 
fulm am lymnnidem, quam l!nlea unquam fuit. Corp. !tet'. 3.~2, 384. 
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föl, mellyokről azt hi vé, hogy leginkább képesek leendnek a szétal.gazó 
véleményeket egymáshoz közel hozni. Mindazáltal többször javítás
és változtatásan ment keresztül ; és mig előbb abban az ember sza
badsága, tekintettel az isteni elövégzésre (praedeBtinatio ), tagadtatott, 
Melanchton •·ávette Luthert, hogy az kihagyassék s olly modorban 
fejeztessék ki, miut ha e tekintetben a sacramentariusok véleményét 
fogadta volna el; és önhatalmulag megváltoztatá a 18-ik czikket, 
mondván "szükséges elismerni a szabad akaratot minden emberben, 
ki eszével él." Késöbb Luther maga is hajlandó volt Krisztusnak az 
urvacsorá.ban való valóságos jelenJétét illetöleg véleményét vagy leg
alább kifejezéseit módositani. Makacsul álli tá, hogy nisten müveli 
bennünk a bünt," mindazáltal a 9-ik czikk igy szól: "A gonosz ember 
akarata a bün oka." Elveté a jó cselekedetek foganatosságát, mégis 
a 6-ik czikk _azt. mondja, hogy •"a jó cselekedetek dicséretet érdemel
nek, szük!!égesek és jutalomra méltók." A mise, mig Melancbton élt, 
kiegészitö részeivel egyetemben, föntartatott, és imádkoztak a hol
takért beismervén, uogy ez volt az eredeti egyház szokása. Mi több'( 
az annyira szidalmazott Babylon is elismerésben részesül a 21-ik 
czikkben, hol ez áll : "Nem ve~jük meg a kath. egyház hitágazatait s 
nem is akarjuk az általa számüziitt istentelenségeket védelmezni, 
mert nem aljas szenvedélyek, de az Isten I!Zavának és a régi egyház
nak tekintélye által vezettettünk ezen tanhoz, melly a próféták, apos
tolok és szent atyák tana." 

Elcsodálkoztak a katholikusok, látván mennyire megszelidül
tek a lutheranus nyilatkozatok; és ellehet mondani, hogy ha Melanch
ton ott van 1519-ben, a harcz nem tör ki, 8 a béke létre jö, ha Luther 
1530-ban nem él. De az örömre, mellyet a katholikusok ezen s más 
hasonló ellenmoudások láttára nyilvánitottak , mit felelt Luther? 
"Szamarak ! talán öket illeti tanunk ellenmondásai felett itéletet 
hozni, őket, kik egy betüt sem értenek azon szövegekből, mellyeket 
marokkal szórnak ellenünk!" 

Azonban Melanchton hasztalan hitte és mondta, hogy az ágostai 
hitvallás mogegyezik a katholikus hitágazatokkal 1) ; mert fii dolgok-

1) Ell mindig o~t ><jánlotta, hogy " ,zertartásokbRn lebetl:lleg legkevesebb 

v{dtc,z>Ís tétMsék : Obaem·o, q•~antum ex veteribua caeremtmiiB J•elineri pote11t, retinea11' 
omnis M1Jita8 rwcet in vulgo ; Corp. Ref. II. 5.') l. Pu•·o•· ut non pietas !.alu caeri
monias improbare; 910. Augsburgban pedig azt mondi. Vsldes pi.p1Li követnek, 
hogy nem á\l,.,nak olly távol a kath. egyh:ízt.ól, mint a köznép lliszi; hogy R 

vita. t11l11jdonképen c~O\k hf\rom pontra, t. i. a két. Rzin alnt.t.i tildozfl~ra, 11 pnpok 

xv. M 
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ban tértek el egymástól, amennyiben ezek szilárcl alapon, az egyhá:r. 
tekintélyén nyugodtak, .amaz pedig az egyéni értelmezés szeszélyes 
ingadozásain alapult. És valóban azok, kik Krisztusnak az urvacso
rábnni valóságos jelentétét nem fogadták el, egy más hitvallást ezer
keeztettek (Confessio tetrapolitana); 1) Zwingli pedi~; 

egy harmadikat, melly erőteljesebb volt a más1k kettőnél, s minden 
szartartást és egyházi hierarchiát kizárt. Most már minden kísérlet, 
melly a katholikusokat és protestansokat egymáshoz közelebb vala 
hozandó, füstbe ment, miután ha Luther és Melanchton hajlandók 
valalnak is a püspökök és pápa egyházi hatalmát eli~merni, a fejedel
mek azért szegödtek a reformatióhoz , hogy fiiggetlenek maradhas
sanak ; azonfelül a katholikusok már azt mondhatták a protestan
soknak: "Előbb egyezkedjetek ki magatok ltözött, azután majd 
szóba állunk veletek." Luther igy irt öveihez: "Eleget, sőt sokat 
tettetek. Krisztust megvallottátok , békét aj:ínlottatok , Károlynak 
engedelmet~kedtetek; most forduljatok vissza, ha mindjárt a pápa és 
cdászár által elátkoztatnátok is. Most hadd itéljen az Isten kö~öttUnk. 
Ha harcz következik belőle, hát legyen harcz; az Ur ellenf'eleinket 
akként készitendi el számunkra, miként a felajánlandó dolgokat az 
áldozatra." 2) A birodalmi gyülésen tehát egyediil az határoztatott, 
hogy vallási dolgokért senki se háborgattaesék ÓRa zsinat összehivása 
sürgettessék. 3) 

Schmalkaldl szövctség. 
V. Károly máshol komolyan ellévén foglal va 4) és a katholikus 

pártot - egy vezért állitván annak élére- meg akarván szilárdí tan i, 

nősülésére és a magán misék eltörl&sére szoritkozik. Lásd Relaz1"one d i ,<;palato 
Seok.endorfnal, II. 166. Más alkalommal ismét· azt mondá: Dogma nullum habe
mua diver sum ab Eccles·ia romana. 

1) Bucer és Capito által •zerkesztetett, é~ Con•tanc~, Strn~,;burg , Mam· 
mingen s Lindau városok által nyujtat9tt be. 

2 ) Ep. IV. 162, 171 lap. 
3) Növére MAria, II-ik L~jos m11gyar király özvegye, ~zivesen hallgatta a 

protestana hitsz6nokokat, termeiben az isteni tisztelelet H.Z ö szartartásuk szerin 
végeztette s V Ká.rolyt rábeszélni és mérsékelni igyekezett. D' Aubigné, I. 611. 

') Monclják, hogy egy alk11lommalt midön n csá.szár 11 fejedelmeitkel ebé
delt volna, egy szinész-t!rsnlat jelent meg oála, hogy, miként az a(,kor szoká.sh11n 
volt, elöadá•t tartson. Először is egy öreg s doctornak öltözött áhuczos lépett 
e18 s a k11ndnll6b11 egy nyaláb egyene• é• görhe fát v~tett Ö9S?.evis•za; hátára volt 
irva Reuchlin. Ezt egymásik követte, ki az egyenes és görbe fácskáltat össze akar
ta egyengetni, de P.Z nem siker({lvén noki, elment; hát.fl.rn volt irvR Emamu.Y. Ek· 



tcstvét·ét, a protestaosok ir{mti ellenszenvéről ismeretes Ferdinándot 
római királylyá neveztette. Ezokból a protestaosok kijelentvén, hogy 
az arany bulla kiváltságai megsértettek, Schmalkald-ban egymással 
szövetségre léptek (1531): a szász választó fejedelem és fia, Braun
schweig és Luneburg herczegei, a hesseni tartományi gróf, az anhalt
cötheDi herczeg, a Mansfeld grófok, továbbá Strassburg, Ulm, Con
stancz, Reutlingen, Memmingen; Lindau, Biberach, Isny, Lübeck 
Magdeburg, Brema, Essling, Goslar s Einbeck városok kinyilatkoz
tatták, hogy a német szabadságot meg fogják védeni , velök tartott 
a bajor fejedelem is, ki katholikus volt ugyan, de Ferdinaiidot elis
merni nem akarta i és a franczia s angol királyhoz segitségért folya
modtak. Minthogy azonban a törölt fenyegető állást foglalt el Né
metország irányában, Nürnbergben békét kötöttek Károlylyal 
( 1532 julius 23), ki a worms-i és augsburgi rendeleteket felfüggesz
tette, s a protestánsoknak szabad vallásgyakorlatot engedett, csak
hogy a törökök ellen fegyvert ragadjanak. 

A béke kihil·dettetett, de azért mindenütt forrott a harcz, és 
Fülöp hesseni tartományi gróf egyedüli eszköznek hitte azt az uj val
lás megszilárditására, a miért is minden áron szitotta azt, s e végből 
védelme alá vette a würtambergi fejedelmet, ki V. Károly által álla
mától megfosztatott. A trónvesztett herezeg fiának Kristófnak sike
rülvén a császár fogságából elillan ni, ez tiltakozott a bitorlás ellen; 
Fülöp pedig János Fridrik szász választó-fejedelemmel és Bajoror
szággal sziivetkezett ; I<'rancziaország pénzsegélyt igért, és igy a 
hat·cz megindíttatott Ausztria ellen, mignem a császúr Würtemberget 
mint Ausztriára szállandó hiihé1·t az illetőnek visszaadta. 

A keresztségismétliik sem valának kiirtva Münzet· és övéi ki
végeztetésével, és uj hitszónokok öz1inlötték el a Rajna mentét és 
Német Alfüldöt i de minthogy V. Károly Amsterdamban soknkat le
f~jeztetett, ezen uj ábt·ándozók W estpháliában Münsterben őszponto
siták magokat. Bockelson János, előbb szabó azután vendéglős, Ley
denben nagy tömeget gyüjtött maga köt·é (1533), mit a münsteri ta
nács el akarván nyomni, a lázadás kitört, és a miinsteri s kölni püs-

kor egy barAt jelent. meg egy aerpeuyö pará~"-tii~zel, s a rAcskAkat rendbe hoz
''Ó.n meggyujtotta és elment ; ez Luther volt. Egy császári jelvényekkel ékitett 
személyiség látván ama lángot, kirántá kardját s evvel el akarta azt oltani, de 
látvAn hogy inkább még növekedik, eltiint. Egy mllslk személyiség, X Leonak 
öltözve, ezen látványra megrémiil, s közelében egy kanna olajat és egy kanna 
vizet vévén éRzre, foll'ja az olajat s n tiizre önti, ils minthogy !IZ jobhan lán~ol, 
eliszonyodva vi~•znvonnl. J. L. Fabritius, Op. II. 23 t. 

36* 
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pökök, ugyszinte a geldern-i herezeg s a hee;;eni tartomt\nyi gróf, kik 
fegyvert ragadtak ellenök, legyőzettek (1534). E kk or kikiáltották a 
l.lZllhadság és egyenlőség uralmát, s minthogy Krisztus Dávid fia vult, 
a zsidók mintájára egy kormányt ütöttek össze, mellynek élére az 
lsten két prófétája, leydeui Dt\vid él.l János, s az ördög két prófétája 
- a pápa és Luther állittattak ; megégettek nlinden könyvet a hib
liát kivéve, s minden müvé:~zeti emlékmii.veket és hangszereket; több 
nőt vettek magoknak, o. jószágoknt közösöknek nyilvánították, s azu
hin a ezentelt gyertyák világánál fajta1amágokkal fertöztPték meg a 
szent helyeket, mellyek et rombolásuk által már előbb mcgszentségte
lenitettek. János négy feletléget vett, pompával környezé s a v i l á g 
fe l e t t á ll ó i g a z s á g k i r á l y á n ak czimezé magát; törvé
nyeket szabott, pereket dl>ntött és a városb61 1 hol ostrom alá véte
tett, apo;;tolokat küldött, az evangeliomol tet·jesztennők és a többi tar
tományok keresztség-ismétlőivel magukat ét•intkczésbe teendők, sőt 

azon it~ törte fejét, hogy A n1sterdámot hatalmába kel'ithesse. De az 
apostolok és párthiveik mindenütt elfogattak s mínt törvényen kivül 
állók kínpadra vonattak s érettök a mát· meglevő s különben is elég 
kegyetlen kivégcztetési eszközök tökéletesittettek. Szigor 

1 
lelkcsi

tés, egyházi beszédek s akasztófák nem valának elegendők Jánosnak 
ana, hogy magát Münsterben föntat·thassa, melly végt·e bevétetett 
( 15.'35 j unius 24), s azok, kik fegyvet· által el nem vesztek, tüzes fo
gók által vagy kereken és akasztófán \·égeztettek ki a katholikusok 
és lutheranusok, Róma és Genf közös örömére. 

Ezalatt mindakét fél sürgette a zsinat összehívását, de egyik 
sem óhajtotta azt őszintén ; sőt a protestan sok (J 5:3 G) egy uj hitval
lást bocsátottak ki, melly Luther tollából került ki, s a melly még 
inkább eltért a lmtholikus tanoktól, s ekként lehetetlenítette a ki
egyezkedést. 

A schmalkaldi szövetség ellenében egy katholikus szövetség 
köttetett a császár és a római király között (lfJö8 1 junius 10); de V. 
Károlynak nem voltak-e tervei, miként az előre nem látott viharok 
alkalmával történni szokott? vagy mint mély belátásu politikus tit
kolta azokat? vagy pedig igaz lenne, hogy nem jóban törte f~jét s 
résen akart állani? Annyi bizonyos, hogy most nc'm mutatott annyi 
szilárdságot mint más vállalataiban, talán attól tartván, hogy a pro
testansok F•·ancziaországgal szövetkezuek; azonkivül testvét·ére Fer
dinándra nézve sürgető szükség volt a béke, Magyarországot a törö
kö!> ellenében védenie kelletvén; azért Regensburgba o egy I n t e r im 
(ideiglenes) t•endelvény jött létre (1541 jnliu~ 29.), melly az egyhl\zÍ 
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zsinatig a vallási békét biztositaná. Nem tetszett ez a p•·otcstánsok
nak, de még kevésbM a katholikusol{nak, miután ellenci azalatt foly
taták az egyházi javak clkobzá~át s a püspökségek világiasitását, és 
mindent elkövettek, hogy megszil:irdithassák magukat, amit az idíi 
rendesen meg szokott hozni; emellett a dán király a schmall(aldi 
szövetséghez csatlakozott j a brandenburgi választó fejedt:>lmen és 
János Frid1·ik, az uj szás~ fejedelmen kivül még a kölni érsek, a lü
becki, camini és schwerini püspökök is elfogadták a reformátiót j 
azért tiz évre rnegujiták a szövetséget, seregeket gyüjtöttek, s a pro
testantismus politikai testületté alakult. 

Schmalkahll háboru-
A császár a schmalkaldi szövetséget nem tekintbette másnak 

mint lázadásnak 1 n zé rt müködésének, melly mindeddig ingadozott, 
határozott czélt tüzött ki, ez pedig nem volt ogyéb rnint az uj alkot
mány megsemmisitése, nwllynck rneg\·édésére az illetök fegyvert ra
gadtak. Alig hogy Franczia- és Törökországot lecsendesítette (1543), 
elhatározta magát a háborura, melly inkább politikai mint vallási szi
nezetii vala , jóllehet s z e n t s z ii v e t s é g n ek neveztetett 1 részt 
vévén abban a pápa i81 ki Károlyt felhatalmazta, hogy a spanyolor
szági egyházi javakból bizonyos évdijt szediJessen s fél millio :.rany 
erejéig a kolostorok jószágait eladhassa j ö maga sajátjából kétszáz 
ez~ret igért s ezenfdül kötelezte magát, hogy fél éven át el fog látni 
tizenkét ezer gyalog és ötszáz lovas fogyverest nzon olaszok közöl, 
kiket a szolgaság megfosztott fegyvereik től, s kik most örömmel sora
koztak a pApa unokaöcscse Ottavio Farncse zászlója alá. 

lUühlbergl rsota. 
A schrnalkaldi szövetaégesek készilltek a védelemre, de keve

sebb hévvel rnint vámi lehete; Móricz, a fiatalabbik szász herczeg, 
jóllehet protestáns, V. Károly részérc állott, kitől megnyerte a vá
lasztó-fejedelemséget, me Ily ,János Fridriktöl elvétetett; Ferdinánd 
Magyar- és Csehország kiralya a rC\ndek felhatalmazása nélkül sere
get gyüjt a csehek \tözöl s testvé1·c sr~itségére siet, kit I. Ferencz 
halála jóval bátrabbá tett. ~~s Károly győz Miihlbergnél (1547 april 
24.); foglyává teszi János Fridriket; hesseni Fülöpöt pedig, ki sza
badon bocsáttatásának kikötése mellett magát neki megadta, arra 
kényszeriti, hogy térden állva kérjen tőle bocsánatot, és fogságban 
tartja 1) ; s mindkettejöket maga után hurczolja, mintegy meg akar-

1) Kinoly az igérte neki, hogy nem fogja öt fogsdg1·a it&ln·; de ké;öb.JJ 
tlzt DIOIItlá, miként l'SUplm azt igérte, hogy örököa fogsAgra nen, itéli, csa!!lrdul 
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ván hosszabbitani ez által a diadalt, mellyet a német szabadság felett 
kivívott •). Királyok, fejedelmek, fejedelemnők s az összes hatalmas
ságok ministerei lábaihoz borultak Károlynak az érintett foglyok 
szabadon bocsáttatását kieszközlendök, de Károly kérlelhetetlen ma
radt, mint volt I. Ferencz irányában; mi tekintettel sincs többé ba
rátjai vagy ellenségei iránt, s a birodalmi alkotmány ellenére a vá
lasztó-fejedelmet egy, spanyol és olasz tisztekből s Alba herezeg el
nöksége alatt álló hadi törvényszék elé állittatja, kik öt halálra itélik, 
ő azonban megkegyelmez neki, de megalázó föltételek mellett. Azu
tán megjelenik a gyülekezetekben , mindig környezve spanyol és 
olasz zsoldosaitól, kik a szabad német földet megszentségtelenitve, 
az ellenséget és barátot egyaránt megsarczolják. 

Ekkor az ausztriai ház hatalma tetőpontján állott; a schmal
kaldi szövetség feloszlatva, a német birodalmi testület kiváltságai 
megsemmisitve, a szabadság elcsüggedve. A fellázadt csehek Fer
dinánd önkénye alá esnek , ki eltörli kiváltságaikat; és Károly 
Augsburgban Melanchton által egy uj I n t e r im-et tétet fel (1548 
május 15) melly mindenkinek visszatetszett, különösen azon kétértel
müsége által, melylyel abban a két különbözö vélemény kicgyezte
tése czéloztatott; és azonfelül egy egyházi reform-tervet is tartalma
zott, mellytöl Róma undorral fordult el. 

F:zalatt a különféle gunyir·atok és torzképek hitehagyott- és 
árulónak bélyegezték szász Móriezot, ki mP-gneheztelt a császárra, 
hogy az a hesseni tartományi grófo t szabadon bocsátan i vonakodott. 
Mig amaz bízva kémeiben, mellyekkel öt kömyezé, ö egy kiáltványt 
bocsátott ki V. Károly ellen, arról vádolván öt, hogy Németországba 
is azon tltrhetetlen1 esztelen és örökös szolgaságot akarja behozni, 
mellyet Spanyolországban felállított. Hogy Károly a császári koro
nát családjában örökiteni szándékozott volna, nem hiszem, de igen, 
hogy azt a spanyol koronával II. Fülöp fején egyesiteni törekedett ; 
és ezen szerencsétleoséget elháritá szász Móricz kardja, kinek alig 
hogy nem sikerült a császárt Innsbruckban elfogni ( 1551 )- Ez szaba
don bocsátván János Fridriket, megfutott; II. Henrik franczia király 

játszván az einige ~8 ewige szavakkal, mollyek a német irásban alig különböztet
hetök meg. 

') .A két szeg~ny fogoly látluu, kiket a győzö a legkihivóbb modorban 
vonszolt maga után, m~g azokban is szánalmat ébresztett, kik különben pártszel
lem vagy valláskiilönbségnél fogva elleo~éges indulattal valának irflntok ellelv~." 

Coxe, V. Kdroly története, 30. fej. 
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pedig betört Németországba s nnnak védőjévé kiáltotta ki magát és 
dühös harczot vivott Elsessban. 

Passaui béke. 
gnnek következtében a császár kénytelen volt Passauban alá

írni a szerzödést (1552 august. 2), rnelly mindakét vallásnak szabad 
gyakorlatot biztositott; ki volt továbbá benne rnondva, hogy azért, 
rnert valaki az ágostai bitvallást követi, vagy hogy katholikus, ne 
háborgattaesék; annak erejénél fogva felfüggesztetett az egyházi jog
hatóság a protestánsok felett, kik most már még a legfelsöbb biro
dalmi törvényszéknek is tagjai lehettek. Itt azonban nem volt meg
hatá•·ozva, ha vajjon a lelkiismereti szabadság kiterjesztendö-e az 
egyházi fejedelemségekre is; és minthogy a békéböJ mindazok kizá
rattak, kik katholikusok vagy lutherannsok nem valának, a többi uji
tllknak tág mezö nyilt az egyenetlenségekre és EJllenségeskedésekre. 

Három évvel késöbb Augsbm·gban ugyanazon föltételek alatt 
megköttetett a v a ll ás i b ék e (J 555 septemb. 21.), me ll y minde
gyik rész ügyetlenségéről tanuságot tett. A protestáns fejedelmek 
lelkiismereti szabadságot követeltek alattvalóik részére, de a római 
király és a bajor fejedelem kijelentvén, miként ök alattvalóiknak 
nem engedhetik meg az olly vallás gyalwrlatát, rnelly öket mi lelki 
vigaszban sem részesíti, a protestaosok oda mársékelték követelésö. 
ket, hogy engedtessék meg az a tisztviselői kamek, s ekként ezek a két 
vallás közöl azt követhessék, ruellyiket akarják; a lovagok testülete, 
a városok s az egyházi fejedelmek alá tartozó s már az ágostai bit
vallást követő közeégek ezt továbbá is folytathassák; a szabad és bi
rodalmi vá1·osok pedig ollyanok ma1·adhassanak , rninők valának. A 
hírhedt szabadság tehát csak néhány ezer kiváltságosra terjedt ki ; a 
népnek fejedelme bitéhez kelle szaboi a magáét, vagy máshová köl
tözni, ami neki minden fizetés nélkül megeogedtetett. Szász Móricz 
lemosván magáról a régi gyalázatot azáltal, hogy megtörte V. Károly 
hatalmát, harmincz-három éves korában meghalt. (1553). 

l.ulher halála. 
Luther nem látta az általa támasztott schmalkaldi háboru iszo

nyait. Már t(\bb ízben óhajtotta a halált, és Eislebenben halálos be
tegségbe esvén, igy kiáltott fel: "J tU gyorsan Uram és végy magad
hoz engem; jöj utólsó itéleteddel, én tartani fogom nyakamat; for
gassd felettem kardodat, s hogy én nyugodni mehessek ... Dehogy! 
éltünknek tizedrészét scm ezenteljük az lstennek ; és elhinnök, hogy 
jó cselekedeteink által a mennyet kiérdemeljük? •. Mit tettem én éle
temben? .. Ezen madárka elkészíté fészkét s nyugodtan aludni 
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megy ; nem nyugtalankodik, nem gondolkozik holnapi fészkéröl, 
uyugalommal ül az ágon s Istenre bizza, hogy gondoskodjék felöle. 
Oh Uram Jézus neked ajánlom lelkemet! Én el fogom hagyni ezen 
terhes földi létet, ki fogok ragadtatni az életböJ, de tudom, hogy 
örökké a te közeledben fogok maradni." Háromszor ismétlé: "Ke
zeidbe ajánlom lelkemet; te váltottál meg engemet oh Uram, igaz
ság Istene." Jónás doctor ezen kérdést intézvén hozzá "Tisztelendő 
atya, állhatatos maradt ön a hitben, mellyet tanított, s avva.! hal meg" 
ö egy világos t~s hangos igennel felelt, és örökre elszenderedett ( 1546 
február 18). 

Bátor éd önzéstelen férfiu, de telve heves szenvedélyekkel, tü
relmetlenséggel és személyes gyiilöletekkel. Lerontván a pápa tekin· 
télyét, c:>alhatatlanságot követelt maga számára ; s helytelenül mon
datik róla, hogy a szabad vizsgálatot hirdette vo Ina, ö ki öveire egy 
hitvallást erőszakol, csupán azon különbséggel, hogy előbb az emberi 
ész, szerzöje, az Isten előtt hajlott meg, akkor ellenber egy ember 
tekintélyének vettetett alá. Mondják, hogy ö volt az első, ki abib· 
liát népnyelven a közönség kezébe szolgáltatta, de láttuk, hogy meny
nyire valótlan állitás ez. Mondják, hogy életre hivta az értelmezés 
(exegeticus) tanulmányokat; azonban a zRidó nyelvet már előbb is 
tanulták Olaszországban, Genuában egy nyolcz nyelvü zsoltárkönyv. 
Spanyolországban pedig Ximenes több nyelvü bibliája jelent meg 
Mondják, hogy a szabadság tanát hit·dette, de épen ellenkezőleg ira
taiból azt látjuk, hogy minden törvényes jog iránt zsarnoki megvetés
sei viseltetett, a politikai szabadságnak 'pedig még csak nyomát sem 
találjuk fel bennök ; elnyomván a piispökök joghatóságát, ezáltal a 
királyi hatalmat tevé erösbbé, ezét·t niondR. Melanchton, hogy Luther 
a fa-járl)m helyett vas-jármot alkotott. Luthe r maga igy beszélt: "Az 
ember bonpolgárnak sziiletik, mielött ket·esztény lenne. Ismerni aka
rod jogaidat? nem Krisztus, dc a császár és hazád törvényét kérdezd 
meg; ez a szabály: te mint lisztviselö s ne mint keresztény paran
csolj." Ekként még a lelkiismeret is a fejedelmi hatalom alá volt 
vetve; sarkigazság gyanánt állittatott fel : C u i us r e g i o, e i u s 
r e l i g i o; s igy történt, hogy a Pfalz-grófság (Palatinatus) negyven 
év alatt négyszer változtatta vallását 1). 

1) Matter (Histoire des doctrinea momles et politique• dra l>·oiw demiet·a ai
t-eles) <'zimü munkájé.ban mondja, hogy~igaztalanul rnvatik fel a protestantismusuak 
a rHtiouali•mus behozása, miután ez a társadalomha ngy•zintén az erkölcsi s po· 
litikai tanokba a miívt>llldés kö\·etkeztében csuszot.t be. De keziletLt•n nem gon· 
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Szigo•·u becsületessége miatt dicsérik öt: de a megigazuiásról 
szóló tana hadat izen minden erkölcsiségnek, s tevőlegesen az erényre 
senkit sem kötelez. Talán clösegité Luther a tudományok terjedését? 
de épen ö volt az, ki a bölcseletet ó1·döginck , a tudományokat ha
szontalanok nak, a romlottság eszközeinek nevezte, s azok miut illy<'-

doltak arra, sőt elvet\·~n az egyház tekint~lyét, a szentiriiA ah\ veték magukat, 
minthogy azonban élő értelmező n~lkül ez csupán holt betü, ennek is el .kellett 
bukni, s ekkor kapott lábra az egyéni rationalismus. 

Tocquevilla (De la démocratie en Arnérique. II. 9. fej.) megmutatja, milly 
vonzalommal viseltetnek az Egyesült Államok katholikusui a democrat.ia iránt : 
Si le catholicil/me dit~pose leB fidéles a l' obéisaance, i l ne leB pl·épa!·e done pas a 
l' inégalité: je dirai le contrai1·e du. protestanti ame, qui en général p01·te lu lumi
ntes bien moina vers l' égalité que vers l' inJ<pendance. 

Hörne, ki Párizsból nem rtlgen politikai ujjá~zületésre buzditA hazáját, igy 
ir : "A reformatio után a fejedelmek elsajátítván az egyház javait és jövedelmeit, 
az önkénytes adakozások hely~re a kincstári adók s a tisztitó hely helyébe a 
büntető törvénykönyv Mpett. Luther elrablá a n~ptöl a parailicsomot, s a poklot 
meghagyá neki ; el vette töle a reményt d 3 meghagyta a félelmet; megparancsolta 
a töredelmességet, hogy biineiktől feloldoztathassanak, de a bánat nem ollyas va
lami, mit; rá lehetne az emberre erőszakolni. Az ünnepek megkevesbittettek 
u munkanupok megszaporittattak, s e maek kö,•etkeztében a köznép fáradlllma is 
A l1öz~let egészen meg8ziint., nincsenek töl:hé fes tök, nincse nek költők, népünne
pek éi középületek ; R nemzeti s>~ellem helyét tartományi és házi érdekek foglal
ták '<ll ; a ke.télyes, éleze~ éR ősziute német nép ma a protestime tartományok
ban nehézke~ és kiálllaRtlan ; s az élet, melly három szllzad óta tart., valóban egy 
nagyböjt és Rma jó nép igen mesRze vau a husvéttöl. 

"A népiell szárm~?.á.su Luther gyülölte és megvelette az osztályt, 
mellyből ijzármazott, s inkább a fejedelmek pártfogoltja, mint hasonlóinak pártfo
gója akart l<.>uui; azon fejedelmeknek, kik bizeleglek neki, mert féltek töle. Lu
thert gögö~~é tevé az ö félelmnk, s annyira •negrészegit.tetett nyájasságaik által, 
hogy észre nem vevé, miUnt VllllásiLt ezt>n fejelteirnek merő dicsvágyból és kincR
szomjból fogadták el, R hogy kiilönben gunyt üztck vallási és bölcseleti lelkesült 
ségéböl. Luther sok roszllt okozott hazájAnak : előtte Németorsr:ágban csak szol
gasllg létezett, Lut.her mt>gRjándékozá rnllg azt a ~zolgaiRággal. De a protestánsok 
között a fejeilelem vagy a r<'formatorok heleegyE~zéRével vRgy épon tanácsával ma· 
gához ragailla :az <>gyhiLz erkölcsi hatalmát; minek követker:tébon az alattvalók 
kötelességképen ö rá vivék át azon tiszteletet és szeretetet, mellyel egykor ~z 
egyház iránt viseltettek. A katholikus papok soha nem predikált.ak passiv enge
delmességet, mikéut a protestán, hitszónokok • 

• Luther nE>m látja sem a társadalom folsllhb osztályainak ra.vaszságaikRt, 
szenvedélyeiket és mRkacsságuknt, sem pedig az alsóbb osztályok józan eszét, 
erényeit és érdekeit: kívá16lag a népet veté meg, melly jó és erényes mindig 
s igyekszik véleményeit érzelmekké, érrt.elmeit pedig tettekké változtatui At. 

"Irtózat olvasni &z iildözéseket, mellyeket Luther elkövetett és & dühöli 
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nek ellen folytonosan ha•·czolt; 1) és ezek a csaták közepett valóban 
ismét hanyatlásnak indultak. Ismerte az embert? és nom veszi 
észre, hogy abban ész és képzelödés együttesen létezik. A reforma
tio elnyomván ez utóbbit, félig megöli az emb~rt, s azt követeli, hogy 
ész- és érveléssel müködjenek a tömegek, mellyekre nézve a szertar
tások szükségesek. Ama szép római liturgiát, mellyben a majd ör
vendetes és diadalmas, majd érzékeny és mélabus, de mindig komoly 
és lélekemelll énekek, ugyszintén a régiségöknél és mély jelentésök
nél fogva tiszteletre méltó ezertartások az Ur teste és vére valóságos 
jelenlétének hitágazatán nyugosznak és egy gazdag s magasztos 
müvészetben nyilatkoznak, ama szép liturgiát mondom, egy szépség, 
élet és ezeretet nélküli isteni tisztelettel váltá. fel. A külsö isteni tisz
telet ezen fénye uj dicskoszorut fUzött Olaszország halantéka köré, 
mig ellenben épen nem Lutheren mult, hogy a barbllrság vissza nem 
tért, lerombolva a mult nagyszerü müveit és emlékeit. 

Szerette hazáját? de midön arról volt szó, hogy Europa fegy
vert ragadjon a Bécset fenyegető törökök ellenében, Luther ellene 

szidalmakat, mellyeket szót·t a nép ellenébeu. Ha megelégedett volna avval, hogy 
fékezze tulkapásaikat s megmutassa nekik, mik~nt a lázadáMHal csak roszabuá 
teszik helyzetöket, miként felette gyengék s emellett egyenetlenek azon fejelmek· 
kel szemközt, kik az orszll.g valamennyi önz!! érdekei élén ll.llnak, jó akaratánalt 
meg lebetett volna bocsátani bátonnga, eszélyessege ~s elörelátása h'ányát. De 
nem. Luther a nélkül hogy csak egyikét is megtette volna ezeknek, boszura tü

zelte u fejedelmek~ti a1.t mondá, hogy egy ördög sincs többé & pokolban, mert 
mind a parasztokba bútt i agyon kell verni ezen veszett ebeket i nem a türelem, 
nem az irgalom, nem a kegyelem, de a harag, kard és boszu áll jól a fejedel
meknek j könnyebb nekik megnyerni a pa radi csom ot vérontással, mint imával. 
Midön Luther néhány jó szándéku m· által megkérdeztetett volna, ba VILjjon a sze
mélyesen teljesitett szolgá.latok vagy má~ adónemek, mellyekkel jobbágyaik ter
helve vagynak, nem ellenke•nek-e az evangeli om ~zavaival, s nem kell ene-e azo
kat eltörölni, azt felelé, hogy a parasztok féktelenebbek lennének, ha a terhek 
vállaikról levétetnek j a jó szamárnak és rosz szamárnak bot kell, a parasztnak 
pedig kényszer és kegyetlen~ég. Luther paraszt 1\rnber fia volt, Í•s uri jelszót vett 
fól i ennél nem sziikség többet mondanunk. 

"Luther, ki elé az erfurti polgárok tisztikarul[ beleegyezésével jóvábagyás 
végett egy önkormányzati alkotmány-tervet terjesztettek, mellyben a polgárolt 
jogai biztos i t va valának a hatóság tulkapisai ellenében, egy iratot készíte ama 
képviseleti alkotmány Ó<,silrlására, mellynek erejéuél fogva a hatóság beleegyezett, 
hogy mint egy gyermek ellen!!riztessék, vezettessék és utbaigazittassék, s mükö-
déséröl az alattvalóknak számot adjon." . 

1) Erasmus ezt mondja: Ubitmmque regnat lutheranilimua, ibi litemrun1 est in
te•-itua (epist. 1101, 1628.). JiJvangelicos iato• cum multis aliis, tum hoc nmniuP-
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volt e vállalatnak 1); attól tartván, hogy ezen körülmény öregbithetné 
az europai szabadság állandó védöinek, a pápáknak hatalmát. Szo-. 
rette az ész és lelkiismeret szabadságát? de mindig szidalmazta azt, 
valahányszor csak ellenkezésbe jött véleményeivel, átkot mondott 
azokra, kik ágostai hi tv aliasától eltérnének 1 bilincseket és pallost 
óhajtott volna igénybe venni mindenki ellen, ki má<Jként gondolko
zott mint li. Ö, ki 1520-ban oly tág utat tárt fel a gondolat szabad
ságának, 15:-12-ben csak egy ösvényt sem hagyott nyitva annak, és a 
keresztségismétlőknek erőhatalommal kelle az egy házba behatolniok. 
Ne is mondja senki, hogy Luther azért üldözte volna őket, mert a 
hitágazat politikai fordulatot vett, s veszélylyel fenyegette a társada · 
lom épületét; nem következtek vohia ·he azon iszonyatosságok, ha 
Luther türelemmel viseltetik az iránt, és szabadon engedi azt hirdet
tetni. 2) Szerette a népet? de mi•1tán az evangeliomi szabadság ne
vében röpirataival előbb keresztes háborut hirdetett volna a püspökök 
és szarzetesek ellen, s miután a parasztok jónak látták fejszájöket és 
kalapácsukat fegyverré alakítani, arra buzdítá a fejedelmeket, hogy 
irtsák ki öket 3). 

Ellenkezőleg felette előzékeny volt a fejedelmek irányában még 
igazságtalanabb dolgokban is, Ól' 1539-ben Melanchtonnal és hat más 
német tudorral egyetemben egy határozatot adott ki, melly a hesseni 
tartományi grófot többnejüségre hatalmazá fel. Első eset a keresz
ténységben, hogy egy tani végzés illy visszaélést engedett meg; és ez 
azoktól eredt, kik a római udvarnak a dispensatiókat hányták sze
mére, s csupán azon megszoritás köttetett hozzá, hogy g y ó n ás i 
t i t ok g y a n á n t őrizze azt meg. 

Tehát inkább a nagyok önzése és ellenfelei hanyagsága mint 
sem a nép lelkesedése segitette öt diadalra; de reformatiója nem 
egyéb mint határ a hit és kétség között, s nem is tetszhetett az a ha-

praecipv.e odi, quod per eos ubique languent, lugent, jacent, intereunt lxmae literae, 
aine quibus quid est hominum vita ? Amant viaticum et uxorem, caetera pili non fa
ciunt. Hos fucos longisaime arcendos censeo a ve11tro ccmtubemio (epist. 946, cod. 
aoo.). 

1) Praeliart adve1·sus Tureas est repugnare Deo, visitanti iniquitales Mstra8 
per illoa. De captiv. babylon. 

2) "Ti mindny!ju.n az Isten sz·avaira hiVP.tlwztok, és magatokat tártjltok 
azok igazi ~rtelmezöinek ; az~rt egyezzetek meg egymás között, mielött törvényo
ket szalmátok a villlgnak." Erasmus. 

3 ) Carnijici committendum velut nebulonem qui .teditionen1 machinatur. Luther 
Vomm. in Ps. LXXI. 
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ladás kedvelőinek, miután nem ujitást hirdetett, de visszatérést az 
. első századokhoz és a régi törvényhez, me Ily ha el nem töröltetett, az 
uj szövetség által tökéletesíttetett. 

Melanchton1 a rcformatio Fenelonja, eme szelid és békülékeny 
férfiu, ki azt reméllte1 hogy kété1'telmü formulákkal s mcstere szigo
rának enyhítésével a ktilönfE!le felekezeteket összeegyeztetnie sike
rülend, egészen 1560-ik év april 19-ig élt, elkeseritve a mindinkább 
szaporodó viszálkodások által. 

Kevéssel késöbb ket nagy fontosságu tény jött létre a luthera
nismus történelmében. Az első az, hogy János Vilmos Szász-W ei már 
fejedelme felhasználván a teljhatalmat, melylyel a vallási dolgokban 
a fejedelmek felruháztattak (1561), az egyháziaktól minden jogható
ságot elvett, még a kiátkozást is, 8 egy világiakból álló 8 a fejede
lemtől függő consistorium alá veté azokat, nem sokat törődvén a lár
mával, melly az egyházi hatalom fiiggetlensége érdekében támaszta
tott; és ez azonnal utánoztatott. A másik a h e i d e l b e r g i ka t e
k i z m u s kibocsátása, melly az ujitókat véglegesen lutheránusokra 
vagy evangelikusokra, és kálvinistákra vagy reformátusokra osztá, 

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. 

Z w i n g 1 i. - K á 1 v i n. 

Schweiz mindig kiváló tisztelettel viseltetett a kath. hit iránt, 
ennek köszönhetvén müveltségét, vagyonosságát, szánios kolostorait, 
és vá1·osait 1) ; azt hivta fel jogai védőjélll, s midön ausztl'iai III. Frid
rik azokat megnyirbálni töt·ekedett , a pápánál emelt panaszt ezen 
iinkény ellen. Azonb:m midön fiai hollszasabb ideig Olaszországban 
harczoltak, megbl)tránkoztak az ottnn malkodó erl(ölc~>telenség, ugy
szintén azon főpapok vistizaélései felett, kik Róm~lból hazájokba ve
tődtek. A wildháus-i Zwingli Ulrik (sz. 14R4) glarus-i lelkész, miut 
tabori pap Schinnet· püspök se•·egében, jelen volt a novara·i és marig
nanői ütközetekben, szenvedélylyel tanulmányozta a classikusokat, 
csodalta Erasrnust, és a bálványozás egy neme, mellyet az illetök az 
einsiedelni Boldog-Asszony iránt tanusitottak, nem ldilönben a bucsu-

') San-Gallen, Einaiedeln, Appenzell Rat. L6.sd Abraham Buchad HiaU>Ít'P. 
de la RP;(ornwlion de la Suiaae ; Hottinger Srlm•Piz lö>·lén•lme r~ I'Pfomtalio km·dbun. 
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hirdetések lírügyet szolgaltatván neki, már Luther előtt (1516) egy
házi beszédeket kezdett tartani e:.~en viszszaélések ellen, hanem ke
vesebb hévvel, de nagyobb nyiltsággal, kevesebb ihlettséggel, de 
rendszeresebben. Mig amaz lepésről lépésre haladt, s egyik gyözelme 
által bátorítva a másik után sovárgott, Zwingli evvel ellenkezéSleg 
mindjárt kezdetben megh1gadta az alap-hitágazatokat j nem beszélt 
reformról, de azt mondá, hogy a keresztényiég nem keresendél má
sutt, mint a szentirásban és belé flzeretvén a természetbe, a deismus 
egy nemét hirdeti, kizárja az eszmét s megfos ztja a vallást szellemi
ségétöl, a régi hittan mélységét egyszerü s bizonyításra nem szorult 
fejtegetésekkel pótolván. Zürichi lelkészszé mozdittatván elö (1518), 
s ottan Leo Judásban bajtárst·a találván k inyilatkoztatta1 hogy a tiszta 
evangeliomhoz fogja magát tartani, és pedig nem egyes töredékekhez 
de az egészhez. Kikeit az CJ•kölcsteleoség, a papság megvásárolha
tósága s az egyház tekintélye ellen j Saroson Bernard szerzPtest, ki 
a bucsuk árulása végett ment oda, kizárja, s ha azt mondák neki, 
hogy azon pénz szükséges a világ legfényesebb templomának felépí
tésére, a nap sugaraiban ragyogó vagy a lenyugvó nap által lángba 
boritott havasok l!sucsaira mutatott1 ugy tetszvén neki, hogy nz Isten 
müveinek sz0mlélése, bárhol Hinnének is fpl azok, többet ~rne, mint 
a messze földre való zarándokalások 1). 

A constanczi püspök által megintet~én, azt felelte, hogy a hit 
dolgában minden emberi határozatot visszautasít, es Isten elött semmi 
más elégtételt nem ismer el, mint azt, mcllyet Jézus vitt véghez j a 
böjtöket helytelenitvén igy szól öveihtlz : "Ti kétségeskedtek nagy 
bőjtben hust enni, de nem eladni embertársaitok testét idegen feje
delmeknek." A szikra lángot vet, a zürichi canton vitatkozást rendel 
el a ket fél között ( 1523 január), és Zwingli hatvanhét tételt állit fel : 
a többek között, hogy a rnise nem áldozat j más közbenjáró vagy ut 
az üdvösségt·e ninl!s rnint Krisztus j a jó cselekedetek csak annyiban 
érdemlik meg e nevet, a mennyiben azok Krisztus müvei j vezeklés 
által bünboc~ánat nem nyerhető ; a szüzeségi fogadalmak tilosak j a 
kiátkozás csak azon egyes egyház által mondathatik ki, mellyhez a 
bünös tartozik j a bibliában semmi alapja sincs az egyházi hatalom
nak j aki azt állitja, hogy az evangeliarn az egyház megerősítése 

1 ) Romam cu,.,·e! J'P-dime lilt?'as iudulye11t·im·um! da lanlumdem monachi~ l 
'1f'et· sacet·dotibus! , . ('h.-istus una e.,{ nblalio, unum sacrifidum, una vita. Zwingli. 
Opp. I. 201-222. 
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nélkiil semmi, káromkodik; a keresztények mindnyájan testvérei 
Kt·isztusnak és egymásnak, s nincseoek atyáik a földön. 

Tömegestül csődült a nép e vitatkozásra, de senki sem lépett 
fel ellenfél gyanánt j egyedj.H Fa.ber, a constanczi püspök helyettese, 
fogadta el hosszas vonakodás után a vitát a szentek közbenjárása és 
a mise körül j de hogyan lehessen ott a kérdést eldönteni 1 hol az 
egyik fél zsinati határozatokra hivatkozott, mcllyeket a másik nem 
ismert el? A zürichi tanács tehát kijelentette, hogy Zwinglire ellen
felei a bibliával nem süthettek ki eretnekséget, azért nem lehet öt a 
szótól eltiltani, mindazáltal senki ne merészeljen olly dolgokat hir
detni, mellyeket a szentirásból bebizonyítani nem képes. 

De minthogy Zwingli, Engelhard és Leo Judás kikeltek a ké
pek ellen, a nép ezért lázadásban tört ki, amiért is a tanács egy uj 
vitatkozást rendelt meg (szept.) Watt Joachim (Vadianus) koszorus 
költő és san-galleni polgármester elnöksége alatt. Háromszáz ötven 
pap és szti,mtalan világi jelent meg itt, hol Zwingli azt állitja, hogy a 
hivek mü1den gyülekezete egyház, azért ottan a hit-dolgok tárgyal
hatök j minek következtében sok szartartás vita alá került, a kör
menetek, orgonák, a szent ostya imádása s az utólsó kenet eltiltattak 1 

csakhamar a képek is kiküszöböltetnek 1 a mise eltöröltetik s merö 
jelképes szartartásnak bélyegeztetik, s az urvacsora reformált szer
tartások között szolgáltatik ld. 

Ezek tehát sokkal tovább menlek mint Luther, ki sok vallásos 
szokást igy pl. a képeket, gyertyákat, oltárokat, a kovásztalan ke
nyeret s a fül-gyónást is meghagyta, mindazt meg akat·ván tartani az 
egyházban, ami nézetc szerint a szentirással nyiltan nem ellenkezett j 

Zwingli ellenben mindent meg akart semmisíteni, mit a szentirással 
megmutatni nem lehetett. Amaz egyesülve akart maranni a régi szá
zanak egyházával, s csak attól akarta ezt megtisztitani, a mi az lsten 
szavaival ellenkeznék j Zwingli visszatérni az apostoli századokhoz, 
átalakitván az egyházat, mint mondá, azért, hogy azt eredeti állapo
tába visszahelyezze. Luther az által harczolt a katholicismus ellen, 
hogy a hit általi megigazulást kiáltotta ki j Zwingli megsemmisiti 
még az isteni tiszteletet is, mint ollyast, melly az Isten legfőbb egye
temes és kizárólagos tevékenysége mallett felesleges. Luther, hogy 
a megigazulás tanát felállithassa, megtagadta a régi thcologiát, s 
visszatért ahhoz, hogy az U r testének és vérének valóságos jelenlé
tét megengedhesse j Zwingli ugyanakkor egészen szakitott a hagyo
mánynyal és egyenesen a szentir:isból akarta meriteni a hitet j szóval, 
az egyik conservativ, a má11ik felforgató szellemben müködött s ha-
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tározottan a tagadás tet·ére állt. A mi a kiilsö állapotokat illeti, mig 
Luther, ki monarchicus államokban hirdette tanait, absolut elveket 
állitott fel, előmozdította az egyházi javak elkobzását s a vegyes jog
hatóság gyakorlatában felmeriilt viszályok láttára az egyházi hatal
mat emberi intézménynek é~ a fejedelmek egyik tulajdonságának te
kinté, addig a köztársaságban élő Zwingli az tlgyházaktól elvett ha
talmat, ahelyett hogy azt a fejedelmekre ruházná, a nép kezébe tette; 
Luther monarchicns maradt, Zwingli a democraticus érzelmeket fejté 
ki a népben, s ekként könnyen gyupontjává válhatott azon pártok
nak, mellyek a t'!~jedelmek iránt ellenséges indulattal viseltettek. 

Leo Judás, Gaspard és Grossmann a bibliának egy uj fordítását 
bocsátották közre, melly alkalmasint hivebb mint a Lutheré, ha mind
járt irodalmi tekintetben hátrább is áll annál. Zwingli latin nyelven 
a z i g a z é s h am i s v a ll ás é r t e l m e z és é t adta ki, me ll y 
összes tanait magában foglalja s lVIelaneh ton L o c i c om m u n es 
czimü munkájának ellenlábasa. Innét származott az összeütközés a 
német protestánsok kal, kik az ö köveWit sa c r am e n t a r i us ok_ 
nak nevezték, s itt kezdö(\ik közöttök a szakadás, melly mai napig is 
tart; és Luther épen ugy ~zidalmazta Zwingli t mint Münzert és Carl
stádot, s azt mondá, hogy az urvacsorában inkább akar C8Upa vért 
látni a pápával, mint csupa bort ZwingliveL 

Ezen versengések s a keresztség-ismétlők véres botrányai, 
melly nevezet alatt a törvény és rend valamennyi ellenei egyesültek, 
Manz és Grebel után indulva s minden tanácsot és tekintélyt meg
vetve, -- sokakat elvontak a reformátiótól; mig mások hazájokban 
üldöztetvén Schweizba menekültek, melly menhelyül szolgált minden
kinek, ki a tát·sadalom ellen pártot Utött, s ottan még inkább növelték 
a mát· meglevií zavart és egyPnetlenséget. Ennek első következmé
nye az liín, hogy a többi cantonok iisszeütközésbe jöttek azokkal, 
mellyek a régi hi1 hez hivek mar~ d va minden ujitástól irtóztak. A 
három iis canton, Schwyz, Uri és Unterwalden, a helvét szabadság 
emez alapítói, a azokásaikban olly egyszerü s szegény papság köze
pett élli hegyi lakosok, reszkettek a gondolattól, hogy hezáratnának a 
kolostorok, hol segedelemre találtak, s megszünvén a zarándokolll
sok nem látogathatnák meg többé évenkint Tell kápolnáját s a mor
garteni csatamezöt, hol őseik Krisztust és Máriát segitségfil híva az 
osztrák jármot nyakukról lerázták. Kilencz canton jött össze a Lu-
7.ernben tartott nemzetgyülésre (!524); s minthogy "a szentsóges 
atya s az egyház tiibbi örei alusznak a szélvészben, melly azt fenye
geti," el rendelik, hogy a zsinatig mi változás se tétessék a vallásban, 
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egyedül néhány visszaélést törölvén el. Javasiatha hozatott egy ér
tekezlet is Eck Jánossal; de Zwingli nem tartotta tanácsosnak meg
jelenni, Oecolampadius azonban az argaui Badenben ( 1526 május) a 
cantonok és püspökök küldöttei előtt tizennyolcz napig vitatkozott ; 
erőiködések és sértegetések nem hiányoztak itt, de anélkül hogy va
lami egyezkedés jöhetett volna létre. Azok, kik itt jelen voltak, most 
még jobban buzgólkodtak a refot·matio terjesztésében , külröl batal
masan támogattatván. 

Bázelben, a tudósok és nyomdászok eme városában s Erasmus 
kenvencz tartózkodási helyén, Ca pi to (K ö pf l i n) Fabricius W o If
gang már 1517· ben eltörölte a misét j késöbb Oecolampadius (H a us
s c h e i n) János, és Farel Vilmos az ujitók élére állottak, s olly türel
metlen szellem által lelkesitettek, miként a városi tanács elrendelte, 
hogy a vonakodók sem a malmokat sem a köz-sütőházakat ne hasz
nálhassák, sőt élelmi szereket se vehesseuek. Bern, az előkelll csa
ládok városa, wi után Oecolampadius, Z wingli, Konrád Pellican 
(Kürschner), Haller s más vitatkozók vitáit meghallgatta volna, a re· 
fot·matióhoz szegödött ( 1526) ragadozó farkasoknak nyilatkoztatván 
a lelkészeket j és Schaffbausen és San-Gallen azonnal utánozták azt. 
Bern egyt~zersmind eltiltotta polgárainak idegen szolgálntba állani, 
vagy fejedelmektől nyugpénzt elfogadni j de sikertelenül szólitá fel a 
többi cantonokat, hogy ök is ugyanazt tegyék. A katholikusok meg
tették a szükséges előintézkedéseket, hogy az uj vallás terjedését 
meggátolják; Luzern kijelentette (1529 ), hogy hitét azon esetben 
sem hagyja el, ha Zwinglinek feje levágatván az uj ból megnöne; 
Schwyz máglyákat gyujt a másként gondolkozók ellenében, és az a 
bir terjcsztetik, hogy a katholikusokat Ausztria lá~ja el ágyukkaL 

Koppell CSilta. 

Tehát mindeuütt viszály és versengé!! ; Zwingli maga, ki min
dig békéről és egyetértésről ábrá.ndozott, felkiáltott: "Midön az em
ber ellenségét össze gazemberezi, szükséges , hogy a sé1·tö azbval 
együtt a gyilkot is hajitsa bele, és találjon, ba azt akarja, hogy mag<\ 
ne találtassék;" végre nyilt harcz tört ki közöttök. Luzern, Uri, 
Schwyz, Unterwalden, Zug és Wallis Róm11 által vallási buzgóság
ból, Ausztriától a régi gyülöletböJ izgatva, Ferdinánd a rúmai király 
védnöksége alatt a va l l ás v é d e lm é r e sz ö v e ts é g e t kö
töttek (1531), jóllehet az okosabbak azt mondot1ák: "A szabad álla
moknak magukon kivül nincsenek bará~jaik." Ennek ellenében Zü
rich, Bern-, Schaffhansen és San-Gallennel együtt a ke l' es z t é n y 
e g y l e t e t alakitá és megtiltotta a sa. j t keRzitéshez elkeriilhetet-
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lenül szükséges só kivitelét az emlitett cantonokba. Kappel mellett 
csatára került a dolog (oktober 10.), hol Zwingli, ki aszó fegyve1·ét 
karddá s a szószóket harczparipává változtatta át, megöletett, s a ka
tholikusok által perbe fogatott és felnégyeltetett i egy közölök azon
ban igy kiáltott fel : "Bárminő volt légyen hited, te magad őszinte és 
hiv szövetséges valál. Isten vegye magához lelkedet!" 

A cantonok megmérközvén egymással, tisztelni tanulták egy
mást, s a vallási béke kedvezően ütött ki a katholikusokra nézve, a 
közös kerületekben visszaállitatván a z i g a z, r é g i é s két ség
b e v o n h a t l a n h i t , az ugynevezett zürichi vallásnak pedig bizo
nyos határok tüzettek ki, mellyeken maig sem lépett tul, a cantonok 
katholikusokra , reformatusokra és vegyesekre osztatván föl. De 
Schweiz kebelében egy fontos következményü forradalom ütött ki. 

Geur. 
Midön V. Henrik. 1112-ben a lateráni zsinat által egyházi átok 

alá vettetett (L. XI. könyv. 276 lap.) Genf rnegszünt a császároktól 
függni. A püspök volt annalt világi és szellemi fejedelme, ki a nép 
általjelöltetett ki, s a kanonokok által választatott, mindig meges
küdvén, hogy a város jogait csonkitani nem fogja. A világi ügyeket 
egy, polgárokból álló tanács kezelte s azok végrehajtását egy gróf és 
egy helyettnök eszközölte, kik szintén megesküdtek, hogy a v~i.ros 

kiváltságait fön fogják tartani. A tanács, melly tudományos férfiak
ból és nagy kereskedökből állott , fogatta be és ítélte el a gonoszte
vőket, az itélet pedig a gróf által bajtatott végre, a püspöknek joga 
lévén megkegyelmezni. A polgárok, kik mindnyájan vagy kereske
dők vagy kézmüvesek valának, a selymet, szappant, füszereket, gyü
mölcsöket, illatszereket Olaszhonból, a posztót, gyapjnt, könyveket 
Francziaországból, a mézet és gabonát Savoyából, a vasat és rezet 
Némethonból kapták; különben tevékeny, jámbor és józan nép va
lának, s szivesen befogadtak mindenkit, ki valamelly mesterséget s 
jó akaratot hozott közéjök i polgári hivatalokra nem emelkedhetett, 
ki a kereskedők közé nem volt bejegyezve ! e két jeimundatuk leg
jobban jellemzi öket: D o l g o z v a e l n i, es J o b b a s z a b a d
s ág a gazdagságnáL 

A savoyai b erezegek a közel fekvő G a i ll a r d nev ü erősséget 
zálogban birták azon pénzösszrgekért, mellyeket háboru alkalmával 
a genfieknek kölcsönöztek 1 s mindenképen azon voltak, h_ogy dele
gált hatalmukat absolut fejedelmi jogukká alakítsák át, amiből azu
tán hosszu harcz keletkezett ezen ház es a ge.nfi polgárok között. 
Berthelliet· Pbilibert a fiatalság között egy tárbulatot alapított, a mu-

xv. 37 
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latságot ti.í.zvcn ki annak egyedüli czéljául; tagjai a schweizi szövet
sógl'öl szintén szövetségesoknek (E i d g e n os se n) nevezték magu
kat, s jelszavuk gyanánt ezen mondatot vették fel: Ak i b án tj a 
a z e g y i ke t, b á n t j a a m á sik a t is j késöbb azonban po
litikai párttá s a szabadság védőivé nőtték ki magukat. Kalapjok 
mellett kakastollat hordtak schweiziasan, a mamelukoknak nevezett 
ellenpártiak pedig egértövist savoyai módra. III. Károly savoyai her
czeg, ki udvarával itt lakott s a város feletti uralorura vágyott, a szö
vetségeseket lefegyverezte s Berthelliert halálra ítéltette ; de midön 
a páviai csata (1525) reményt támasztott benne, hogy Olaszországban 
uralmát öregbitheti, és a francziák által elvett tartományait vissza
foglalandó Genfet elhagyta, a köztársaságisk fellázadtak, az általa 
fdállitott törvényszéket eltörölték s Freiburggal és Bernnel szövetsé
get kötöttek (1526 február 24). 

Itten a reformatióról csak 1528-ban kezdtek beszélni, do meg
értvén, hogy annak nem csupán a papságra hanem a fényüzésre is 
ki kell terjedni, késedelmcskedtP.k azt elfogadni; minthogy azonban 
Freiburg aszövetség felmondásával fenyegetőzött, ök is eltörölték a 
misét (1533 augusztus) j azért ha a reformatio Wittenbergben eleinte 
csak kolostori forradalom vala, Genfben politikai mozgalom volt az, 
s annak természetét ölté magára. A savoyai herezeg az innét szár
mazott egyenetlenségekből hasznot remélit huzni. A savoyai és bur
gundi nemesek között a ka n ál-t á r s u l a t alakult, igy neveztetvén 
a tagjai által felvett jelvényr61, melly azt vala jelzendő, mintha Gen
fet el akarnák nyelni. De f!ern hadat üzent III. Károlynak (1539), 
s elvette tőle Waadt tartományt, mellyet ö annak biztosítékául, hogy 
bíráskodásukba bele nyugszik, csakugyan átengedett, s a melly to
vábbá is hatalmokban maradván, mint illyen szintén a reformatióhoz 
szegMött. 

Genf ekként két forradalmat hajtott végre: az els8 által függet
lenité magát Savoyától, a második által pedig behoztu. a reformatus 
isteni tisztoletet s megdönté a piispöki föú1·i hatalmát, és köztársa
sággá alakult j mint illyen pénzt veretett, s czimeréül a császári sast, 
jelszavául pedig a P o st t e n e b r as l u x mondatot vette fel. Még 
egy harmadik forradalom volt hátra, t. i. az eddigi tanácsot megbuk
tatni, s azt egy tisztán protestáns kormánynyal pótolni; amit akkor 
eszközlött, midőn Calvinnal a reformatio Rómájává lett. 

A re forma Uo Frauczlaországbau. 
Francziaországban számos eretnekséget láttunk felmerülni, s 

általok háborukat eléidéztetni, nem is említve az állandó cllenszegü-
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lést Róma igényei ellenében. Jacques Lefebre d' Etaples (l!'aber 
i:;tapulensis), bölcsészet-tanár Párizsban, nyiltan kikeit (1527) a ba
bonaságok és visszaélések különösen pedig a papság és egyetem rom
lottsága ellen, jóval előbb, mintsem Luther tana oda behatott volna, s 
ezenkivül a hibliát népnyelvre fordította. Számos követői akadtak, a 
többek között Farel is késöbb egyike lett a legbuzgóbb reformáto
roknak. De a párizsi egyetem eretneknek nyilvánitotta Luthert ; és 
a parlament szigoru gátokat vetett tanai terjedése ellenében j soka
kat perbe fogott, sokakat kivégeztetett, a többek közt Louis de Ber
quin I. Ferencz tanácsosát is, ki lefordítván Erasmust, azt gunyoraival 
még élesbbé tette, s többszöri intés után sem tért magába. 

És csakugyan mit remélihettek volna a franczia királyok a re
formatiotól? a Rómától való függetlenséget nem, mert ez már Szép
Fülöp által ugyis létre hozatott j a papságnak a világi hatalom alá 
hajtását Mm, mert ez a pragmatica sanctio által már különben is gál
liclln, a X. Leóval kötött concordatum erejénél fogva pedig monar
chicus lett j d e az egyházi javakra sem áhitozhattak, miután a java
dalmakkal magok a királyok rendelkeztek, s azokra tetszés szerint 
adót vetettek. c~ak félniök lehete tehát a reformatiótól, melly az 
ellenszegülési szellemet s a viszály m~gvait hozta volna be az or
szágba, mellynek lecsendesítésében előbb annyit fáradtak. I. Ferencz 
belátta, hogy az uj felekezetek "nem annyira a lelkek üdvösségét 
mint inkább az államok szétrombolását" czélozták. Egyébként a 
királyok politikai gyülölségből szitani látszottak a reformátióhoz és 
XII. Lajos II. Gyula elleni háboruja alkalmával egy érmet veretett 
illy felirattal : P e r d a m B a b y l o n i s n om e n ; I. Ferencz pedig 
politikai érdekekböJ segédkezet nyujtott a németországi protestáo
soknak s levelezésbeo állott Melanchthonnal. 

Hirtelen valamennyi városban sőt magában Párizsban is guny
iratok ragasztattak ki a mise és átváltozás (tanssubstantiatio) ellen, a 
miböl azt lehetvén következtetni, hogy az öszzeesküvés nagyon el
terjedt, a szigor megkettőztetett, s a nép mint a legnagyobb inaégek 
alkalmával szent Genovéva temploma köró sereglett, sokan pedig 
máglyára ítéltettek, jóllehet itten Inquisitio nem létezett. Az ujitók 
Beárnban Margarathe d' Alengon, I. Fet·encz növérénél, Henri d' Al
bret navarrai király nejénél s az E p t am e r o n szerzön8jénél talál
tak menhelyre, ki emlitett müvében nagy mértékben utánozta a 
D e c am e r o n szabados modorát. Ő és más fórangu hölgyek, meg
téri tv e Lefebvre, Farel és Brigonnet pHspök által, egy sajátszerü mi
sét készitettek maguknak i a Marot által versekben, de minden er~, 

37• 
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kenet és öszhangzat nélkül lefordított zsoltárokat énekelték, s a női 
báj és szépség valamennyi csábjait felhasználták 1 az uj hitnek köve
töket szerzendök. 

Ualvlu. 
De ha a lutheranismusban volt is valami, mi a fejedelmeknek 

tetszhetett, egé~zen másként állott a dolog Zwingli tanait illetőleg, 
mellye.k nyiltan a köztársaság felé eveztek. Ennek iskolájából ke
rült ki a noyon-i szUletésü Calvin János (szül. 1509), ki az ujitók 
könyveiből elsajátítván azon kételyeket és kínzó nyugtalanságot, 
mellyeket azok azoktak érezni, kik hinni megszüntek, bucaut vett a 
jogtudományt611 eladta lelkészi állomását, mellyet tizenkilencz éves 
korában nyert, a hibliát saját modora ezerint kezdé értelmezni, Luther 
szerint mindenkinek szabadságában állván ez, s a már diadalmas
kodó reformati6hoz szegődött. De ha irtózott is a kath. egyház rom
lottságától, nem kevésbbé undorodott a reformátorok által okozott 
zavaroktól, s eltökéliette az egyházba rendet hozni be j azP.rt miután 
Luther függetlenitette, ö rendezni akarta azt, s átalakitását tüzte ki 
czéljául. 

Félvén az üldöztetésaktlll Bázel be, Schweiz A thenjébe roanekült 
s néhány it·atai által megismertetvén magát, Genf igyekezett öt meg
nyerni; késöbb a stras~bu rgi tanács által hi vatott meg, hogy a ro ene
kült francziáknak az evangeliuroot hirdetné, hol olly nagy hirnévre 
tett szert, hogy csakhamar a legjelesebb hitszór.oknak s reformator
nak tartatott. I<,arel Vilmos, a protestana Genf első lelkésze, egy hit
vallást szerkesztett, mellyben a kiátkozási jog is megtartatott; evvel 
és szükség esetében nyers erővel hadat inditott az egyházak, szenté
lyek és keresztek ellen j mindazáltal sztlkségesnek látta, hogy más 
lenne törvényhozójává a forradalomnak, mellynek ll apostola volt, s 
építene, hol ö csak romokat halmozott össze. 

Alkalmas férfiu volt erre Calvin. Nem volt ö egyébiránt for
radalom előidézésére vagy hódítáara termett lángelme 1 és nem is 
birt sem Luther elt·agadó szónoklatával vagy elmés ötleteivel és mc
rész.oégével, sem Zwingli rendithetlen meggyőződésével, de igenis 
hatalmas szervezl:í tohetséggel. Természeténél fogva félénk s azért 
eszélyes, mint közvetítő lépett fel amannak pápistasága s ennek po
gánysága közölt j eljárásaiban szigoru, irataiban tömör, mit C h r i
stianae religionis institutio czimüflí müve is eléggé ta
nusit, mellyet franczia nyelven is közrebocsátott s a müvelt osztá
lyuak között azétterjesztett Ebben és ka t ek i z m us á b a n, mely
lyet 15:J8 ban adott ki, keresendő szervezési kisérlett>, mellyben Lu-
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thertől a megigazulást, Zwinglitől a szellemi jelenlétet, s a keresztség
ismétlöktől azon tant vette át, hogy az ember, ha egyszer a Szent
lelket megkapta, azt többé el nem vesztheti, s ezekböJ egy rendszert 
állitott össze, melly tőle nyerte nevét, 

Calvin tanai. 
De mellyek hát tanai a vallás és bölcselet alapelveit iÚctöleg? 

"Az Istennek, midön teremtményeit a semmiségbőllétre hivta, kettős 
akarata volt, t. i. az egyik részt üdvöz iteni, a másikat elkárhoztatni1); 
tehát ö az, ki bennünket a bünre ösztönöz, ki azt nkarja és paran
csolja ; s ha mindjárt küld is valakit szavai hirdetésére, ezt csak 
azért teszi, hogy a gonoszok még jobban elvakuljanak e megsiketül
jenek 2). Ha Absolon az atyai nőszágyat megfertőzteti, ez az lsten 
müve. u Ezen tanok, mellyek az ember vétkezhetöségét megsemmi
sitették volna s irtózatos esztelenségnek tüntetnék fel a törvényszé
keket, hol az ember olly vétkekért ·ítéltetik cl, mellyeket kiket·ülnie 
nem lehetett, a későbbi ja vitott és átdolgozott kiadásokhan meglehc
tö~en enyhittettek 3), 

') Christianae religionia institutio, III könyv, 21 fej. 
2) Ecce vocem ad eos dirigit, sed ut ma gis obsurdescant; lucem accendit, sed 

ut reddantur coeciares; doct1·inam profert, sed quo magis nbst11peacant ; remedium 
adhibet sed ne sanenlur. Ugyanott, III könyv, 24 fej. 

3) A reformatio különf~le átaiRk uláani ~lesen megbiráitattak m~g azok ál
tal is, kik különben ahhoz tartoztak. Naville Ernél 1539-ben a genfi akademíR 
előtt több nyilvános tételeket fejtegetett, mellyekben a többek között ezeket 
mondja: .A m~laszt birll.sR csak democraticus h!lt&lom mallett állhat meg: ezt 
a p~otestács Ielk~azek magoknak tulajdonitjá.k, vagy legalább ugy tesznek, mintloR 
azt maguknak tulajdonitanll.k. Hitezikkeltet I<Mzitettek s üldözték, ki azol<at el
fogadni nem akarta, a ekként a protestánaok erőszakosságukat ~s igaztalnnságnkat. 
nyilt következetlens~ggel párositll.k. Ma 11 reformll.lt egyhbakban egyetlen felvilá
gosodott ~s r~szreh:tjlatlan férfiu sincs, ki be ne ismerné, hogy mihelyest a kinyi
JatkoEIIIIWion kivül más dogmaticus tek int~ly l~tezése megengedtetik, a protes
tfLnsoknak a katholikusokhoz kell szám!taniok mogukat. 

"Magok a reformll.torok n~zetei azon módot illetől~g, mellyel a lelki ha
talom a papságra ruhll.ztatik, egyenesen a katholieiamushoz vezetnek. És csak· 
ugyan mihelyt nem a hivek vll.lasztása ruházza fel a papot a lelki hatalommal, 
miként ruháztRinék fel evvel ? Szeutelés által, R mi azents~g. És ez ki által eRZ
közöltetik? Az egyhb lelk~szei által.· Ezen lelk~szek kik által SilentPltettek fel 1 

Miul lelkészek által. És az elsö reformll.lt lelkészek kik által szenteltettek fel ? 

Itt van a kérd68 veleje. Egyediili mód ennek megoldására az, ha a r!'formf\lt pá· 
pák következé~i rendje a valdensek- lis albigensekeihez vngy pedig a kRtloolikn
sokholll köttetik. El<k~Rt RZ ember vi~szuesik az apostoli következ~si r~ndbe, in
nét pedig a katholicismnsba. A1..;rt Calvin, miután a követl1ezési rend eszméjét 



A kereszténység abban különbözik az egy Istent hivő vallások
tól, hogy titkokat állit fel azon módot illetőleg, mellyben Isten az 
embernek magát kinyilatkoztatta, s az ember Istenhez közeledhetik. 
A lutheránusok e tekintetben olly kevéssé tértek el a katholikusok
tól, hogy remélini lehete, miként a két fél ki fog békülni; de Zwingli 
és Calvin tagadják a titkot, s ez által lerombolják a régi hitet. Ha az 
ember az ész által megfoghatatlan dolgokban hiszen, szükséges, hogy 
azok anyagilag ábrázoltassanak, és ezen okból a lutheranu~ok sok 
katholikus szartartást megtartottak. Calvin ellenben mindent eltörölt, 
mi az érzékekre hat. 

Luther azt állította, hogy Krisztusnak eme szavai: E z a z é n 
t es t em betüszerinti értelemben vecndök, mindazáltal tagadta, hogy 
a kenyér átváltoznék s annak csak külsö tulajdonságai maradnának 
meg; Carlatád és Zwingli azt mondják, hogy az urvacsora egyszerü 
megemlékezés; Calvin pedig azt, hogy Krisztus teste, melly a manny
ben van, lényegében nem lehet jelen a földön, de mindazáltal az em
ber az urvacsorában Krisztus saját lényegével tápláltatik, ki abban 
az embert az egek magasságából részesíti. Calvin értelmezése, mely
lyet S z e n t P á l n ak a r 6 m a i a k h o z i r t l e v e l e fe j t e g e
t é s é b e n ad elé, nagyon külöubözik a lutheránusokétól; ez csupa 
metaphysica, az övé pedig bölcselet, és a rationalismus felé halad; 
amaz a katholicismus épületét alapjában támadja meg, tagadván a 
hagyományon alapult igazságok nagyobb részét; a Calviné a hitága
zatot nagyobbrészt mozdulatlan pontnak tekinti s inkább az isteni 
gondolat üdvsáfárságának, a malaszt magasztosság és szeretet ismér
veinek helyreállitásukra törekszik; a titkos képleteket, mellyek által 
az 6 szövetségben az uj ábrázoltatik, elveti, és valamint Luthertől 
Carlstád, Oecolampadius és Münzer, ugy Calvintól Paulus, Eichhorn 
és Strauss származnak 1). 

nem akarta, de más részről a kath. papok törvényes hivatAsát meg nem enged
hettc,kinyilatkoztatja, hogy 11 következégi rend ott semmi, hol az igaz hit nem 
létezik. Telié.t végre is a tan az, mi a törvényes lelkészeket megkülönbözteti. 
Dc mi az egyház tanának a sin6rmértéke ~ A hitvallások. Ki szerkesztette azo
kat? A lelUszek. Tehát o tan megbírálja 11 lelkésze ket, a lelkészek pedig n 

tant. 
"A r6mai rendszer annyira Iogicus s összefüggö minden niHzeiben, hogy 

vagy oz egészet el kell fogadni, vagy semmit. A protestánsok, hol elvekről le
szen sz6, mindig megveretnek, valahányszor 11 szubads{Lgot minden kiivetkezmé
nyeivel egyiitt el nem fogadják." 

1) D' Alembert az Eneyclopaedia Genf czikkében már egy R?.!Lzaddnl eHíLL 
di<"st-kedett, hogy 11m11 v{uosbRn a tiRzt.n deismus uralkodik. 
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Érezte ö a bizonyosság szükségét s azt az egyéni és a szentirásra 
alkalmazott kinyilatkoztatásban kereste. De mert ez egyéni, eltért a 
katholicismustól, s mert a szentirásra alkalmazott, elvált azoktól, kik 
csupán a személyi ihletést fogadták el. S zerinte a hit elsli müködése, 
mellyet az Isten közvetlenül sugallt belénk, elegendő arra, hogy biz
tosak legyünk a szentirás igazságáról, melly akkor csalhatatlan vezé
rünkké leszen. Annak positív szövegei, a több;;ég véleménye, azaz 
egy szóval a tekintély kötelezökké lesznek j és ekként állitható helyre 
az egyház. Ez azonban különbözött a katholika egyháztól, amen
nyiben csupán egyéni ihletést követelt, és semmi külső tekintélyt nem 
állitott fel i továbbá azért is, mert a hagyom ány és az egyház tani
tása helyett az egész hit alapjává a szentirást tette. 

Luther megfosztá a katholicismust formáit611 hogy, mint mondá, 
szellemét megtartsa i de megsemmisité a cselekvéseket a hit-, s az 
embert Istennel szemközt. Calvin bevégzé a megigazító hit (fides 
justificans) rendszerét s nagyobb szigort hozott be abba j és ba Lut
her azt mondja, hogy a keresztény ember hit által biztos lehet megi
gazulásáról, de magától nem képes az üdvösséget megszerezni és ké
sőbb elvesztheti azt, bünbánatra van tehát szüksége, hogy eséséből 
ismét felkelheesen, Calvin a megiga~ulás tana minden következmé
nyeit elfogadja és azt mondja, hogy az ember biztos lévén egyszer 
bit általi megigazulásáról, bizonyos egyszersmind mcgszenteltetéséröl, 
Isten nem tehetvén, hogy az embert clkárhoztassa, miután előbb már 
választottjai közé fogadta. Ekként az elővégzéshez (praedestinatio) 
jutott, s ennek következtében a keresztség és urvacsora elvesztik 
hajdani titokszerü hatályosságukat, a választottak fiainak nem lévén 
szükségök a keresztségre, hogy bemehessenek az igazak országába, 
mellybe már születésöknél fogva tartoznak, épen ugy miként Krisz
tus előtt születésénél fogva mindenki a kárhozat fia volt. Mire való 
hát a bünbánat, ha az igazi választott ujból el nem eshetik? 

Luther megsemmisítette a kath. monarcbiát j Calvin megdön· 
töttc a lutheranus aristocratiát, és a genfi köztársaságiak szellemé· 
ben evezve eltörli a püspökséget, a lelkész valasztását a hivek kö
zönségére bizván; a vallási ügyek kezelésére s az erkölcsök ja vitá
sára egy, lelkészekböJ álló consistoriumot alkotott; mind en ember
nek, ki a malaszt által meg van szentelve, kiváló erkölcsi tisztaság 
által kell magát arra méltóvá tennie, de a pap mivel sem különb 
mint b:l.rmellyik hivö. Ekként dcmocraticus lwrmányt állitott ugyan 
fel, de mimlcn e1ldigi szokással ellenkezőleg a polgári hatalmat a 
vallási tP-kintély alá rendelé, mi által Pgy központot létesitett a jövű 
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forradalmárok szAmára. Nagyobbnak kelle tehát lennie a calvinis
mus hatásának, miután az semmiféle hatalom által nem korlátozta
tott, s nagyobb müveltségnek kelle abból származni j s innét van, 
hogy számtalan felekezetek keletkeztek, s a politikai eszmék annyira 
kifejlödtek 11.bban. 

Az ember élete örökös küzdés a szellem és a test között, azért 
a keresztény szabadsága egészen szellemi, az anyagi szolgaság nem 
igen vétethetvén tekintetbe. De az elBvégzés (praedestinatio) hitá
gazata mellett, melly által minden az Isten kényuraságá.nak tulajdo
níttatott, az emberi hatalmaknak mi teaodBjök sem maradt. Calvin 
mindazáltal, ki a világi hatalmat meg akarta szilárditani, az általános 
türelmesség helyett megállapítá, hogy a vétek, ámbár szükségképeu 
követtetik el, betudandó, 1) s ekként a gonosztevBk kivégeztetendök. 
Innét amaz iszonyu türelmetlenség. Az erkölcsök javításával meg
bizott consistorium valóságos in quisitio volt, mert még a családi titko
kat is pelengérre álli tá j azt, ki pápista képeket tartott, megbüntette, 
a káromkodókat bitófához köttette, avval ki misét hallgatott, vagy 
barátját a korcsmába vezette, vagy az egyházi beszédre kés8n érke
zett, három soldót fizettetett; és ekként szigorról szigorra menvén, 
eltiltotta a szinházak látogatását, a tánczot, a zajos mulatságot s a 
hazafias időtöltéseket j a kereszt-atyák és anyák csak a keresztelés 
végeztével s az egyházi beszéd meghallgatása után távozhattak, kü
lönbcn öt soldót fizettek; illy alkalomkor költségeket tenni két 
annyi pénzbirság terhe alatt tiltatott j férfiaknak nBkkel tánczolni 
vagy csipkés nadrágot hordani nem volt szabad. Hárman kE:'nyeren 
és vizen töltendő börtönre ítéltettek, mert reggelire három tuczat 
molnárkalácsot ettek meg j egy nő, ki más hajfodrozattai ment ki, 
mint meg volt rendelve, fodrászával együtt tömlöczbe záratott; egy 
bizonyos, kártyajátékon kapatván, a bitófához köttetett, hátán egy 
játék kártyával. A türelmetlen Genf sokáig megtartá ezen szigor 
bélyegét, számUzvén körébéli a ro ü vészetet, költészetet és sziné
szetet. 

Ezen türelmetlenségénél fogva s azon véleményben, hogy a.z 
igaz egyház egyedül tana követői között található fel, CRivin hideg s 
prózai dühében a legaljasabb korcsmai szídalmakat szórja a reformá
tio hősei ellen; 2) később midön hitvallását kiadta, ennek erejénél 

1) Nego peccatunt ideo minu.t debere impu/ari quia nP~:essm-ium e.tt. ln~tit. 
!'b!'. JI könyv. 5, fej. . 

2
) Luthert Ném~tor~zAg Periciesének nevezi; Mel11nchtbon szerinte állha-
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fogva hazugoknak bélyegzi a többi ujitókat, kik öt viszont kiátkoz
zák j s minthogy azt államtUrvény gyanánt állittatta fel, mindenki lá
zadónak tartatott, ki azt elfogr.dni vonakodott. N em in quisitio-e ez? 

Jaj tehát annak, ki azt hitte, hogy szabadon értelmezheti a szent
irást! jaj annak, ki el nem fogadja az elövégzésröl szóló hitágazatát! 
Midön a városi tanács véleményt kért tőle Gruet J aka b iratait illető

leg, ö arra buzditotta azt, hogy halálra ítéltesse öt büntársaival és kö
vetőivel egyetemben, és pedig minél hamarabb, hogy ne mondbassák, , 
miként a gonoszság a városban elsimíttatott és türetett. Es meg-
jegyzendő, hogy holmi összefüggetlen s olly iratok forogtak szóban, 
mellyek tárczájából alattomban vétettek ki, s mellyekről Istenen ki
vül senkinek sem tartozott sz!molni ; olly irtózatosság ez, mellynek 
párjára még a zsarnoki kormányoknál is alig akadunk j mindazáltal 
"az Atya, Fiu és sz. Lélek nevében, a szent evangeliommal szemben" 
elhatároztatott. Bolsec, Oc hin, Blandrata, Gentili, Castalion Calvin 
által feljelentettek a consistoriumnak, mert vele ellenkező vélemény
ben voltak. 

Sen·et. 
Servet Mihály (sz. 1509) Aragonia Vitlanova városából, fog

lalkozására nézre orvos, csillagjós és Ptolomaeus kiadója, a hittani 
tanulmányokra adván magát, szintén vallás-ujitó akart lenni, akkor 
mindenki uj vallási rendsz erek alkotásáról álmodozván, és kiadta 
D e T r i n i t a t i s e r r o r i b u s és C h r i s t i a n i s m i r e s t i t u
t i o czimü munkáit, Rómát avval vádolván, hogy az Istent három 
agyrémmé változtatta. A katholikusok türték Olaszhon ban, de Calvin 
nem tudott neki megbocsátani némaily leveleiért, mellyekben az ö 
elveit balgaságoknak nevezte, s azt kérdé tőle: U n d e t i b i a u c t o. 
r i t a s c o n s t i t u e n d i l e g es 1), és hét évi várakozas után sike-

tatliUl és gyáva i Osiander bfibájos, csábit6 és vadállat i Au giland gőgös, düböa 
é~ kisorru i Capmulus henye, semmirekellő i Heshus büdös fecsegő; Stancer ari
nnus i Memoon nyomorult maoichens i Wesfalinshoz igy irt: "Oskolád nem egyéb 
miot büdös diszn6-61. Értesz engem 1e kutya? értesz engem te örült, értesz eo
gem te ba.rom"? l''olytouosao ját~zik e sz6val tridentini, azt akarvin az 1Htal 
mondaoi, hogy a zsinati atyák a három ágn villás Neptnn pártfogása alatt álla
nak : Tridenticolaa, sub Neptuni auspiciis militantes, indoctos, quisquilios, ~Uino.t, 

porcos, pecudes, crasaos óovea, Antichristi legatos, blaterones, magnae meretricis fili
o.t, patres ad seaquipedem auritoa. 

1) Clwistiamami re.ttitntin <'l'limii munkája végén. CRak két példánynak si· 
keriilt ebblll a g~nfi lnqniRitio ~WI m~gmE~n<>kiilnie i de 1790-ben Nürnbergben 
ujra klnyomatott. 
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rülvén neki öt elfogatnia t), sok ideig fogságban tartoLta 2). Hasztalan 
kért ügyvédeket, hasztalan rimánkodott, hogy ügye gyorsabban tár
gyaltaesék s ekként a hosszas erkölcsi kinzástól megmentessék, hasz
talan kért Calvintól egy inget, hogy avval a rajta lévőt felválthassa 
Servet egy olly vallás nevében, melly minden tekintélyt elvet, eleve
nen megégettetett (1553 oktober 27); és ez nem volt elég 1 hanem 
még emléke és azon mód is, melylyel a halált kiállotta, becstelenség
gel illettetett a). 

Valamennyi reformált canton, továbbá Bullinger, Farcl, Bucer 
sőt a szelid Melanchthon is 4) tetszését nyilvánitá e tény felett, és 

') Ez<'n hét évvel elöbb Calvin ezt irtn Viret lelUsznek: Servetus cupit 
hic venire, sed a me arcessihu. Ego aute111 nunquam committam, ut fidem memn 
eatenus obstt·ictam habeat ; jam enim constitutum apud me lwóeo, si veniat, nun
quam pati ut aalvus exeat. Adataink vannak arra, hogy higyük, miként ö maga 
jelentette fel öt a vienne-i lnquisitiónak. 

2) Számos levelek léteznek Servettöl, mellyel<ben 
taDilestól igazságszolgáltatást és felmentetését kérte ; 
köztünk: 

a genfi sindicusokt<SI és 
egyet eredetiben itten 

"Tres-honorés seigneurs, j o suis déten u en aceosation criminelle de Ja. part 
de J eh an Calvin, lequel m' a faulsement accusé, disant que j' aves escript J. que les 
ames estiout mortelles, et aussi II. que Jesu- Christ n' avoit prins de la vierge 
Maria que la quatriesme partie de eon corps. 

"Ce sont choses horribles et execrables. En toutes les anitres hérésies, 
et en tous les aultres crimes n' en a poynt si grand q ne de fai re l' ame mortelle; car 
a tous les anitres il y & sperance de salnt, et mon poynt a cestui ey. Qui dict 
cela, ne croyt poynt qu' il y age Dieu, ni justice, ni resurrection, ni Jesu Christ., 
ni sainte Escriture, ni rien; si non que tou t est mort, et que home et beste soyt 
tont un. Si j' avais <lict cela non seulement dict, maia cscript publicament pour 
cnfecir le monde, je me condemoares moy mesme a mort. 

"Pourqnoy, messeigneurs, je demande que mon faulx accusateur soyt pu
ni poena talionia, et que soit détenns prisonuier comme moy, jusques a ce que la 
causa soyt diffinie pour mort de Iuy on de moy, ou anltre peine. Et pour ce 
faire, je me inscris contre luy U. la dicte pcine de talion. Et je suis content de 
morir si non est convencu, tant de cecy, que d' anitres choses, que je luy mctré 
dcssus. Je vous demande justice, meeseigneure, jus:ice, justice, justice. 

Fait en vos prisons de Geneve, le XXII de septembre 1653. 
Michel Servetus en sa causa prop re." 

3) Ceterum, ne maleftwiati nebulones veco1·di hominis per·tioocia quasi ma7·ty
~·io glorientur, in eius morte apparuit belluina stupi ditas, unde iudicium facere lice-
7·et, nihil unquam aerio in religionem ipaum egi sae. Ex qoo mars ei denunciuta 
est, nunc attcrri.Íto similis haerere, nunc alta suapiria edere, nunc inata7' limplwtici 
ejnl-a1·e. Quod postremo tandem sic inval·uit, ut tantum Itiapanico nwre reboaret, miu-

7'ÍcoJ·dia, mise1·icordia. Galvinl, Opusc. cd. Gcnev. lú97. apud Allworden, p. liJl. 
4) Mclan<,hton ezt irta neki : Afjirmo et·iam veatro.9 magistraliM ju.9/P. fe-
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buzditólag mondák, hogy ekként kell a konkolyt a buza közlll kiir
tani; és az uj Mózes diadal-érzetében igy kiáltott fel: n Veszszen el az, 
ki az lsten dicsőségét bántalmazza." 1) Történészei avval mentik, hogy 
az Isten ujja ké::zteté öt: Isten a gyülölet, dicsvágy és zsarnokság bün
társa ! Tehát a szabad Genfnek Isten mondatolta volna ama törvé
nyeket, mellyekben minden lépten a h a l á l r a bukkanunk, s mindig 
az Isten nevében! lgen hosszura nyulik azok lajstroma, kik, miként 
Calvin írja, emberséges bánásmódban részesittettek, azaz a börWn 
gyötrelmei által felemésztettek vagy pedig kínpadra vonattak. 

De talán azt hihetné valaki, hogy csupán a reformátor gyalá
zatára ujitjuk meg ezen tényeket; felette nyomoru feladata lenne ez 
a történelemnek! Nem; de kiegészítő vonásait képezi ez azon szá
zadnak, mellyben a vallási üldözések olly nagy szerepet játszottak, s 
mellyben a türelmesség még egészen ismeretlen volt, és azon véle
mény uralkodott, hogy a másként gondolkozókat kötelesség lenne 
üldözni 2). 

Calvin Schweizból Olasz- és Francziaországban is szétterjesz-

cisse, quod lunninem blaspltemum, re ordine judicata, interfecerunt; Calvin levele
iben 187 sz. a. - Beza pedig: Set"Vet a elé mis au feu; et qui en jut jamais 
plus digne que ce mallteureux' Lerminier a mllr idézett czikkbeo (XII. könyv 127. 
lap.), Calvin dicséretére ezeket moodja: On compt·end maintenant l' esprit de ce sie
ele ; la morl y étaií de droit commun JlOUr le crime d' hérésie : les Catholiques bdl
laient les P .. uteatants a Lyon et a Paris; Pltilippe II a Madrid n' etait plU8 tole
mnt que Calvin a Genéve. Ezen szavak blltran hetétethetnének a nagy ioquisi

tor, Torquemada dicsőítésére tartandó beszédbe ; hozzlltévén, bogy ez azt hivé, 
miként az egyház egyediili értelmezője a bibliának s azon kivül nincs üdvösség, 
mig ellenbeo a reformatio mindenkit felhatalmaz ott, hogy a szentirllst ugy értel
mczze, miot neki tetszik. 

•) Renata, XII Lajos leánya igy irt Calvinhoz: nNem feledtem el, amit 
ön nekem irt, hogy t. i. Dávid hallllos gyülölséggel gyülölte az Isten ellenségeit; 
s nem is szándékozom enneit ellenérc cselekedni ; és ha tudnllm, hogy atyám, 

anyám, férjem és gyermek'lim az Istentől eltaszittattak, meglltkoznám öket és n 
poklot oliajtanám számukra". Calvin maga pedig ezt írta a navarrai fölmmarás
nak: Ne Jaietes faut de dejai1·c lea pays des faquins, qui excitent le peuple confre 
nous. De pareils numtres doivent ét1·e executé.t cotnme Michel Bervet l' espagnol. 

') Ugyancsak c,1lvin eme városliban a mult század legfüggetlenebb bölcsé
sze ezt irta : Il y a une ptajession de foi pu1·ement cit•ile, áont il appart.ient au sau
verain de fixer les articles, commc aentimenta de sociabilité . • . Sana pouooir obii
ger pe!'Bonne a les Croire, il peut bannir de l' État quiconque ne les croÍt paa : il 
peut le bannit• non comme impie, n1ais comme insociable, comme incapabZe a: aime1· 
.tincerentent les loia . . . Que ai quelqu' un cqJréa avoir reconnu cea dogmes, ae con
duit comme ne le.t croyant paa, qu' il aoit puni de morl : il a commis le plu.• grand 
des r!'ime.• ; il a menli tlevant le.o loi.v. Rousseau, Contra('t socinl. 
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tette tanait; és Navarra; La Ro ch elle, Poitiers, Bourges, Orleans és 
Német-Alföld hemzsegtek követőitől; a R o d e r ik-fele bandák 
össze-vissza járták az országot, mindenUtt a visszaélések ellen meny
dörögve j néha egyik vagy másik vidéken tiz ezren is összegyültek, 
melly alkalommal valamellyik hitszónok szekérről vagy egy élőfáról 

beszédet intézett hozzájok, ök pedig népnyelven zsoltárokat zenge
deztek, mialatt a néptömeget fegyveresek környezték. 

Eközben I. Ferencz kibocsá.totta a fontainebleau-i édictumot, 
( 1540 juniua 2) az elsőt, melly Francziaországban a protestaosok el
len megjelent, vizsgálat alá vétetni vagy perbe fogatni rendelvén 
azokat, mint isteni és emberi felségsértöket, s mint összeesküvöket és 
lázadókat, söt büntetést szabván még azokra is, kik öltet pártfogolják 
vagy házukhoz befogadják. Egyidejüteg egy hitvallást tett közzé, 
mellyet a párizsi egyetem szerkesztett, s mellette a tiltott könyvek 
jegyzékét, söt a sajtó-censurát is behozta. Azonban a szikra, melly 
most a hamuban lappangott, nem sokára lángot vala vetendő. 

Beza. 
Calvin ezalatt korlátlan batalommal rendelkezett Genfben, hol 

1559-ben az elsö protestana egyetemet alapítá.. Ennek igazgatója 
Beza Tódor (szül. Burgundia Vezelay községében 1519 ben t 1605) 
századának ritkasága volt, kinél a szónoki tüz gyönyörü irálylyal 
párosult, melly utóbbi tulajdonnal akkor nagyon kevesen dicseked
hettek; egyébiránt nem gondolkozó fö, annál kevésbbé hittudós, de 
szép müveltségü férfiu, kinek a körülmények fontos szerepet juttat
tak. Már fiatalságában magába szítta az uj eszméket, de titkolta 
azokat, s ezalatt verseket (J u v e n i l i a) irt, mellyek gyakran botrá
nyosak valának ugyan, de azért mindig tetszésben részesültek. Egész 
hévvel a reformatióhoz szegödvén, az Uj szövetséget lefordította 
s szám os titkos és nyilvános követségekkel bizatván meg, mint Calvin 
scgédje nagy befolyást szerzett magának. 

Calvin tehetség- és ismeretdus férfiu volt, s mint illyennek min
den oldalról kikérték tanácsát ; bárha különben gyenge egészségii, 
majd mindennap prediklUt; a consistoriumokban gyakran részt vett; 
a fejedelmektől segedeimet s a menekültek számára menhelyet sür
getett; tiszta életü, hideg mint ~gy szobor1 s megközelíthetlen j a hét
száz frank, mellyekböl hagyatéka állott, eléggé tanusitja, hogy az 
apostolok szegénysége egyik tulajdonát képezttl1 ha mindjárt azok 
szelidségével és türelmével nem is dicsekedhetett 1). Rideg, ascetis-

1) Én nem hisllek a hitehagyott &ller~.etes Bo\zec r/..galm11illam1 jóllf'hf'l ao· 
kan ismétlik azt. 
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mus, s vallásos, ezeretet és lelkesültség nélkül; a rendet kedvelte 
s mig Genfben uralkodott, azt ottan szigoruan megtartatta, és üdvös 
töt·vényeket alkotott. Törvényeket akart ö adni az egyháznak is j 

egy köztársaságot alapított, de olly elemekből, mellyek csak a rom
bolásra valának képesek j és rninthogy ellenében számos más ujitók 
támadtak, kérlelhetlen volt miot mindazok, kik forradalmat hozván 
létre azt igénylik, hogy azt kényök-kedvök ezerint korlátozhassák: 
abnormis helyzet, mellyet ö azonban bámulatos módon föntartott 
Annyi bizonyos, hogy a reformatio a schweiziak erkölcseit nagyban 
megjavitá, inkább a népre mint a papságra lévén az irányozva j a 
tanultságot és erkölcsi parancsokat közöttök terjesztette, különösen 
pedig az ember-vásár s azon zsoldok és kitüntetések ellen kelt ki, 
mellyeket a hatóságok az idegenektől elfogadni jónak láttak ; elemi 
Iskolák alapitattak, s az ország, melly eddig csak a vadászatoak és 
harcznak élt, a tudományokat is megkedvelte, 

V égre a calvinisták a zwingliánusokkal egyesülve az ugyneve
zett református hitfelckezetet alkották. Az első helvét hitvallás már 
1536-ban kihirdettetett, elismervén, hogy az em ber bir ugyan szabad 
akarattal, de hogy a jót és roszat megkülönböztethesse, szüksége va
gyon a malasztra j egyedül ez eszközli a megigazulást és nem a jó 
cselekedetek j a ~zentségek a vallás és malaszt jelkép ei j az orva
csorában Isten magát adja, de nem ugy mintha a kenyér és bor az ö 
testévé és vérévé változnának, hanem azon jelek alatt az Ur Krisz
tust közli a _hívőkkel, az által szellemi életöket táplálandó. Késöbb 
átdolgoztatván 1566-ban Zürichben kihirdettetett, és Skóthonban, to
vábbá Magyar- és Lengyelországban elfogadtatott 

Luther fel akarván oldani az embert azon bilincsekböl, mely
lyekben az szerinte nyögött, tagadta a szabad akaratot, s egészen az 
Istentől tette öt függövé s ezért az elégtételi cselekedetek haszonta
lanok s ennek következtében a pap, ki azoka t véghezviszi1 nem kü· 
lönb a világiaknál, a pápa ki bucsukat igér, hazug, a szentek tiszte
lete, a halottakért való imák s a szentségek mind hasz talanok: egy 
szóval azt állítván, hogy mindeot az lsten cselekszik bennünk, egyen
ként a régi egyháll valamennyi intézményei ellen harczot inditott. 
Mindazáltal mindenkinek szabadságában állott azon véleményhez 
szegődni, mellyhez neki tetszett, és a reformatio kezdetben nem is 
igen volt egyéb mint tiltakozás (protestatio) a régi hitágazatok s ki
fakadások a római pápák ellen, a legkülönfélébb módokon. De mint
hogy az emberi szellem nem érezheti jól magát a kételyben, Calvin 
megkisérté a refQrmatiót hittani elvekre fektetni_, és a bizonyosság 
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alapját az egyéni és a szentirásra alkalmazott kinyilatkoztatásban 
kereste. Ekként volt valami hitszabálya, és tekintélye vagyis egy
háza, s innét rendkivüli türelmetlensége. 

Luthernek azon elötételéblíl, hogy a jó és rosz egyedüli szer
zöje az Isten, engedékenységet és szigort egyaránt lehetett követ
keztetni: Calvin az utóbbit választá, azt monO.ván, hogy Isten nem 
akarja, hogy a más vallásuak türettessenek. Luther azt prédikálta, 
hogy az emberek, kik különben sem egyebek mint Isten eszközei, 
mindnyájan egyenlők: Calvin az isteni ajándékok egyenlőtlenségé

ből azt okoskodta ki, hogy a választottak az eltaszittattak felett jo
gosan zsarnokoskodhatnak. Luther kivette az emberi szellemet régi 
kerékvágásából s függetlenségr11 szólitá, mellyet, noha az benne meg 
volt hamisitva, késöbb meg kelle szereznie : Calvin megkisér lé az 
emberiséget a multhoz visszavezetni, az elavult eszméket feléleszteni, 
a haladásnak inkább féket mint rendet szabni s az idővel összetlt
közni, melly nem azokért van, kik megállapodnak. Luther neve az 
emberiség forradalmai egyikének élén áll; Calvin miivc azonban más 
épen olly jogos igények által csakhamar megsemmisittetett, s csak 
annyiban vergődött hírnévre, a rnennyiben az átalakulás szükségét 
érező nemzetek politikai eszméibe vegyült ; de szükséges volt, hogy 
más forradalmak által megdöntessék, ekként a bölcselet hóditásai
nak szabad tért engedendő t). 

HUSZADIK FEJEZET. 

K a t h o l i k u s e ll e n t ö r e k v é s. - A J e z s u i t á k. 
A trienti zsinat. 

A refo1·matio negyven év alatt rémlotes gyorsasággal terjedt a 
Pirenei hegyektől egészen lslandig s az Alpesektől egészen E'innho
nig, befészkelve magát a gondolkozó főkbe s egész nemzetcket ölelvr 

1) Lerminiér idézett dicsbeszédét igy zárja be: .A kath. vallás és bölcse
let között a calvinismus ma mAr oda jutott, hogy nem egyéb mint vesztllglö te
hetetlenség. És hogyan lehetne ez mflsként, miután egyikét sem elégiti ld azon 
kiolthatlan szükségeknek, mellyek az emberiségben a vnllás és hölcsclet sziiksé
ges okAt képezi){, u 
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keblére. Már ek kor uralkodott Németország azon vidékein, hol ma, 
jelesen Szászország, Brandenburg, Braunschweig, Hesseo, Mecklen
burg, Holstein és más északi tartományokban, délen pedig a Pfalz
grófság (Palatinatus), Baden, Würteinberg és számos birodalmi váro
sokban, de inkább az észhez mint a képzelethez szólváo, itten nem 
tett olly nagy hóditásokat mint északon. Egy velenezei követ 
1558-bao azt jelenté, hogy Németországnak alig tized· része, Ausztriá
nak pedig csak egy harmada maradt katholikus. Az egyetemek, 
mellyek a régi bitnek olly jeles harczosokat neveltek, mohón meg
nyiltak az ujnak ; husz éven át egyetlen bécsi sem lápett az egyházi 
rendbe ; Ingolstadtban nem találkoztak jelöltek az egyháziak által 
viselt hivatalokra; Kölnben miután Hokáig kerestek volna uj igazga
tót, azon felfedezésre jutottak, hogy a megválasztott protestana; a 
diliingeni egyetemnél, melly egyenesen az uj eszmék elleni gátul ál
líttatott, a tanszékekre nem kaptak egyéneket ; máshol a tanárok 
legnagyobb részt protestánsok valának ; minek következtében a fia
talság ugy szólván anyja tejével szitta magába a pápai intézmények 
elleni gyülöletet. 

Magyarországba a t•eformátio a lőcsei Csil"iácsi Márton által ho· 
zatott be; a főurak ugyan gátol ni igyekeztek azt, mindázáltal szá
mos magyar ifju ment ki a wittenbergi egyetemr(', onnét viszont sok 
hithirdető jött ide, kik között legnevezetesebb volt Dévay Mátyás 
Luther asztaltársa. Budán protestáns község keletkezett; Perényi 
Péter Patakon az első egyházat alapitá ; Pannonius Gábor pedig a 
hibliát fordítá le (1532). I. Ferdinánd engedékenysége mellett mind
inkább növekedvén 1546-ban az eperjesi zsinaton megállapiták hit
vallásukat, melly az ágostaival mindenben megegyezett, késöbb azon
ban a szintén megszaporodott kalvinisták Csengerben egy más hitval
lást bocsátottak közre. 

Erdélyben, noha kezdetben Zápolya János nehéz akadályokat 
gördített eléje, csakhamar elterjedt az s utána mindjárt a szakadások 
is. A nagy-szebeni zsinat 1557-ben a kálvinistákat s más szakadáro
kat kárhoztatta; késöbb a piemonti Blandrata György az unitarius 
vallást vitte be oda, melly ottan mint Wrvényesen bevett vallás mai 
nap is fön áll. Heltay Gáspá.r itten 1562-ben a hibliát latinból a nép 
nyelvére fordítá, s ugyanazt tevé Károlyi Gáspár 1589 ·ben a héber 
szöveg után. 

A biblia-fordítások szaporodtak. Tyndale és Coverdale 1535-
ben angolra, három évvel késöbb Brucioli olaezra forditák azt, melly 
utóbbi Marmoechini által átdolgoztatott; azután 1542-ben a florenczi 
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Zaccaria szerzetcs s késöbb Diodati forditották azt ugyancsak olaszra, 
és pedig az utóbbi protestáns értelemben. Francesco Erzina !543-
ban az Uj szövctséget 1 Ferrara 1553-ban az egész hibliát spanyol 
nyelven nyomattAk ki; továbbá Olaf Petri svéd, Palladius dán, sokan 
flamand és holland, Sante- Pagnin 1527-ben Lyonban, ugyszintén 
Sebastianus Catulius, Beza és mások latin, Münster Sebestény 1534-
ben Bázelbens Leo Judás és Bibliánder 1543 ban Zürichben német, 
Olivetan pedig 1535-ben Neufchatelben franczia nyelven bocsátot
ták azt közre i lengyeiül Radzivil pártfogása alatt 1563-ban 1 szláv 
nyelven 1581-ben s arahul t511-ben Rómában jelent meg. A Pen
tateuchus 154 7 -ben Konstantinápolyban a zsidók által nyoma
tott ki. 

Midön valameily nagy kétely vettetik az emberi tát·sada
lomba, minden ingadozáaba jö, a helyzet bizonytalanná válik legalább 
egy pillanatra, ami valóban nagy szerenceétlenség az akkor élökre 
nézve. Vagynak régi tévelyek, mellyek már kiállották nz idö próbá
ját s evvel daczol va megmutatták, hogy bizonyos tekintetben a jóval 
összeférnek i vannak ismét uj igazságok, mellyek a társadalmat, mi
elött arra elökészittetett volna, rendes menetéböl kirántják, s ekként 
vészhozókká válnak i azért minden forradalom rendesen zavarok és 
háboruk kutforrásává leszen az által is amit lerombol, az által is amit 
fölállit. Egy spanyol Németországba menvén, ottan protestáossá le
szen i fivére utána megy öt visszakövetelendö 1 összevesznek s meg
ölik egymást. Iszonyu jel ! 

A zavarral, melly az elméből az akaratba, innét pedig a politi
kába ment át, szembe kelle szállnia az egyháznak. Kezdetben fejei 
nem látszottak felfogni a baj nagyságát i X. Leo gyönyörködött 
Luther szép eszében és elégnek tartá a hideg ész megtámadásaira a 
müvé_szr.t remekeivel felelni; elcsodálkozik az ember látván, milly 
gyenge küzdök léptek a aikra ezen hatalmas támadást visszaveren
dök. Az elsök egyike Silvestro Mazzolini másként Priarias volt, kit 
az illetök magok is tanácsosnak láttak elhallgattatni, mindazáltal 
püspökké s Luther birájává tévén öt. Nem is egészen igaztalanul 
mondá Melchior Canus, hogy a korabeli hittudósok csak hosszu nád
pálczákat használtak az eretnekek ellen. Mindenek felett szükséges 
lett volna elismerni azon pontokat, mellyekben az ujitóknak igazuk 
volt, s alázatosság-, tudomány- és szeretcttel felfegyverkezve a reform 
élére állani, nem pedig a gyülölség és gőg dühöngéseinek engedni 
azt át. 

Valahányszor valameily komoly eretnekség üté fel fejét, az 
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egyház Sz. Péter utódja köré sereglett és zsinatot tat·tutt, ítéletét 
meggyőződése és a Szentlélek sugallata szerint kijelentendö. Ezen 
gyógyszer, melly rendkivül hathatós volt, midön az egyház tekintélye 
még kétségbe nem vonatott, a baj kezdetén is javasiatha hozatott, s 
a pápa kiátkozását a protestánsok magok a zsinathoz felebbezték ; 
a császár boszusóggal szemlélvén, hogy dicsvágyó ten·eit egy szer
zetes zavarni merészli, azt óhajtá, hogy az ujitók és katholikusok ki
béküljenek, s az utóbbiak csakugyan azon meggyőződésben voltak, 
hogy egy zsinatnak silterülne a konkolyt kiirtanill. De VII-ik Kele
men törvénytelen agyból születvén s nem a legtörvényesebb uton vá
lasztatván pápává, tartott a zsinattól, melly a bázeli példáját követve\ 
könnyen a pápa felett állónak nyilvánithatná magát. Azért kibuvá
sokhoz és érvekhez folyamodott, melly utóbbiak között !egnagyobb 
sulylyal birt azon mondata, hogy a zsinat uj tanolt meghatározására 
igen, de egyáltalában nem szükséges azokra néz,·e, mellyek már vi
lágos itélet által el vagynak döntvf'. 

lll. Pill. 
Halálos ágyán ( 1534 novem b. 2n) Ale:>sandro Farnese bibor

nokol ajánlá utódjának, ki rn. Pál név alatt csakugyan pápává vá
lasztatott. Ez fiatal~ágától kezdve kedvelője volt az h·odalomnak és 
müvészetuek, de más rt<szről kom könnyelmü erkölcseiben is osz
tozott ; gyermekeket nemzett, Rómában a világ legszebb palotáját 
kezdé épittetni, s Bolsena mellett rendkivül fényes mczei lakot tar
tott; egyébiránt szeretetre méltó, finom és pompakedvelő férfiu; be
szédében csak classikus kifejezéeeket akart használni, de egyszers
mind hitt a csillagok befolyásában; engedékenységát gonosz rokonai 
irányában s ravasz politikáját mághol már szigoruan rnegróttuk. De 
mint pápa belátta, hogy a katholikus szellem ismét erőre vergődött az 
elmékben és erkölcsökben, s ezen visszahatásnak hódolva a legdere
kabb bíbornokokkal környezé magát, illyilnek valának Caraffa, Con
tarini, Sadoleto, Polo, Ghiberti, Fregoso, kik részletes müködéscik 
által megkezdék az egyház ujjászületésének munkáját, s azért a pápa 
rájok bizta annak vezetését. Ezek azoitatlan nyiltsággal keltek ki a 
pápák ellen, kik "gyakran nem tanácsosokat, de szolgákat• választot
tak maguknak, s nem azon czélból, hogy tölök köteles5égöket meg
tanulják, de hogy jóváhagyásokkal minden vágyaikat szentesitsék." 1) 

1) Lli,;d Co11-1ilium deleclo•·u.m cardtnalium et aliorum praelatorum de emen
'landa Eccl~sia. S. D. N. D. Paulo lll ip8o jubente Co11.sc1-iplum et exhibi-
tum. 15.'18. 

XV. 
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G:uo~parc Contarini a t•círnai cUt·ia vis"zaclésnit lcplm~é le, s azoknak, 
kik nagyon kirivónak találták a rajzot,igy felelt: "Hát mit! talán bu
suljunk három vagy négy pápának biinei felett, a helyett hogy kijavi
tanók azt, ami rosz, s magunknak jobb hirnevet ezerezni igyekl'znénk? 
Felette nehéz feladat lenne n pápák minden tetteit mentegetni 1 és 
zsRrnokság s bálványozás álli taní, hogy rájok nézve nincs más sza
bály mint saját akaratuk, s hogy a positív jogot kényök-kedvök szc
rint megállapithatják vagy eltörölhetik. u 

III. Pál őszinte jó altarattal fogott a munkához, rendoleteket bo
csátott ki az apostoli k~marát, t·ota romanát, ltanczelláriát és poeni
tentiáriát illetöleg; de minthogy a reformtLtorok Rómának nem javu
lását de halálát kívánták, ('zon .intézkedésekből azon lármát ütötték, 
mintha az ~kként bevallotta volna. hibáját. 

A visszaélések fájdalom mély gyökct·ckot vertek, s a személyrs 
érdekek gátolták a jó és gy .r~ eredményeket. A magas clorus olly 
Rzoká8ok- és gondolatok ban ösziilt meg, mellyclt n vallásos erkölcs-
8Zigot·tól felette távol állottak ; az alsó papság, tisztelet a dicsérctes 
kivétcleknck, amazok nyomdokait követte, de más részröl maga 11z 
egyházi nevelés sem l:ítta el öket biztos fegyverrel eme döntő iitkö 
zetre. A fogyelem a szorzetes rondek ben egészen meglazult s né
mellyrk vagyonosságuk okozta henye életmódjok áltnl bott·ányt kel
tettek, mások piszkossággá fajult szegénységök, továbbá durvaf'á~gá 
vált egyszet·üségök, vagy a kétely éi vallási viták korával össze nem 
férő együgyü buzgalmok által gunyt és nevatséget támasztottak. 

Nagy sziikség volt tehát egy erőteljes és fiatal rend nlapittatása, 
melly olly müvclt és finnm lenne mint maga a század, mellyben él
nie kell. 

Jcz!ónifnk. 
A Jézus-társaság, mcllynek megmérhetlen áldásteljes müködé

sei iránt már a missióknál csodálattal valánk eltelv!', s mellynek ke
beléböl, mint látni fogjuk, olly nagy fé1·fiak emelkedtek ki, a legsu
lyosabb vallási és társadalmi bünökt·öl vádoltatott, s késöhb egy kép
zelt vétek miatt el is töröltetett. Ezen rendröl, mellytöl a ·gyenge 
fejedelme~ annyira rettegtek, s mellyet számüzetéso után Nagy
Fridrik fogadott be országába, azon vélemény tápláltatott, hogy egyc
t em es monarehiára tö1·, s minda. mallett csak egyetlen tagját scm 
emelte Péter trónjára; ugyan egy idllhen arról vádoltatott, hogy a tu
datlanságot terje~zti s a lrgjelesebb fökPI magához ragadja, hogy el
hutitja nz emberekl't s kimüvelé az indiánokat, hogy szabadelvü ta
nokat sőt a királygyilltosRágot is bnitj~, s Ö'l~z~cil(iirli:itt . ~ fejede!-
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mckkcl a népek elnyomására j végre is eltöröltetett a kit·ályok al tal, 
s épen ezek ellensP.gei ujjongtak leginkább buk:tsa felett s ök élvez
ték annak gyümölcsét j késöbb sirjuk felett egymás mellett látjuk 
legnagyobb csodálóikat és engesztelhetetlen ellenségeiket j vissza 
óhajtották, midön többé nem volt szükség rájok, s akkor is, midön 
már megszüntek veszélyesek lenni, olly rémület mutatkozott irántok, 
hogy még századunkban is ki vagynak véve az általános türelem tör
vénye alól, noha ez annak fö jellemvonását képezi, s áriJyékuk ellen 
is agyarkodnak. Mi nem félünk az árr,yékoktól s még kevésbbé 
azoktól, kik ellenök 'harczra kelnek, s bátt•an, mitöl sem tartva kife
jezhetjük c:>odálatunkat irántok, annyival is inkább, met·t nem va
gyunk hajlandók vétkeiket szépiteni. 

Szt"nt lgnácz. 
Midön a francziák Navarrába betörtek , ottan mindcn vát·at ld

üritve találtak, a pampelonait kivéve. Ide szorittatott be Lojola 
Ignácz (1491-1556) guipuscoa-i nemes, elöbb apród ~'erdinánd és 
Isabella udvaránál, késöbb katonatiszt, ki vitézsége és szép külseje 
által egyaránt kittlnt. De szép pat·ipák, fényes fegyverek s lovagi 
hirnév nem valának képesek öt kielégiteni. Egyik csatában megsebc
sitteh·én (1521), miután sebe rotszul gyógyittatott be, a legnagyoLL 
lelki erőt tanusitva kétszer kinyittatta az•, s azután a betegágy unal
mait eltizendö, a szentek életének olvasásához fogott, kiknek szigoru 
erényeik rendkivül felizgaták lángoló lelkét. Ő is látta a gonoszság 
örvényét s a kisé1·tetek erejét, miként Luther; de mig ez kétségbe 
esve az elővégzés rettentő tanitba veté magát, Lojola a tettekhez fo
lyttmodott, s nem világi de egé~zen más dicsöség, a gonoszság szel
leme elleni csaták után sovárgott. Családja köréből kiszakitván 
magát (1524), mint z.:,rándok Jerusalembe indult, és a montserrati 
Boldog-As~zony csodatevő képéhez érkezvén, előtte szüzeségi foga
dalmat tett, a a galliai Amadis példáját követve, a Szent szüz képe 
előtt fegyveres őrt állott, ekként mngát lovagjává avatandó j azulán 
pedig hanlját (•gy oszlopra függeszti, harczias öltözékét szöl'z~ákkal 
cseréli fel, s gyalog és koldulva egészen Manresá-ig megy, hol a ki
merülés miatt bizonyára elhal, ha néhány utas ápolása alá nem veszi 
sekként fiZ életnek ugyszólván vissza nem adj:>. Böjtölések, önmeg
tagadás s mindenféle testi sanyarg1•tások által edzi meg lelkét, s lel· 
kcsiiltségéből és az istrni kinyilatkozb'ltásokból uj erőt merit. Nngy 
nl·hezcn rábirathatván, hogy köprnyt, kaJapot s í'zipőt vegyen ma
gára, ekkér.t B·.!'~(•lonából Gaetába hajózik, kitéve mindazon nyo
nwroknak, mellyekbcn egy id<>gcn koldus kiilönösen döghalál id<>jé· 
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ben réstc~:~ittotni szokutt. Miutá.n Rórnábau VI. Haddán _pápa lábait 
megcsókolta volna, pil,;zkosan, elsoványodva s kimerülvEl V elen
ezébe utazott, utközben kicsufoltatva a hajósoktól, kiket meg akart 
tériteni ; Palaestinában folytonos siránkozás között látogatta meg a 
szent helyeket, s ottan a hitetleneknek a keresztény vallállt hirdette ; 
de a szent sir örei, a francziskánusok attól tartván, hogy ezen buz
galmával a törököket fel fogja ingerelni, öt letartóztatták s azután 
Velenczébe vitették, honnét visszatért Barcelonába. 

Utazása közben elhatál'ozta, hogy egy uj rendet fog alapítani. 
A tömeget csupán szegénység- és buzgalommal magához vonzani 
többé nem volt lehetséges, miután az emberek müveltek és tanultak 
valának, és sikerre csAk a tudományosság nyujthatott reményt. Azért 
harminczhárom éves koa·áLan a latin nyelvtanra s késöbb a bölcsc
letre adja magát, de igen lussan halttdt s csak roszul és össZl'vissza 
irt; mindazáltal olly hévvel predikált, hogy az Inquit;itio, akkor telve 
gyanuval, öt ett81 eltiltotta sőt bebörtönöztette. Kiszabadulván, Pá
rizsba megy, mindig szegénységben élve s tanulási vágyától zaklatva. 
és lelkesedve; a féltékeny Sorbonne viz~ga alá veti, de nem talál 
benne kárhoztatni valót. Kempis ájtatosságát hazája képzelődésével 
párositva egy lovagrend miutájára tervezi a magáét, m~llynek tagjai 
azonban nem oriások, váröa·ség vagy szörnyelt1 de eretnekek, maho
medánusok s bálvány-imádók ellen harczolnának, és hat barátjával• ), 
kiket tervéaek mf'gnyert, a montmartre-i egyházban fogadalmat tett 
tek, hogy hÍttéritési szolgálatra a pápa rendelkezése alá bocsátandják 
magukat. Krisztus igéretében bizva Olaszországba jőnek és honi ka· 
lapjaik széles karimáit rázva bünbllnatot predikálnak azon spanyolos 
olasz nyelven, mellyen amieink nagyon meg valának szokva fcnyc· 
getéseket és bántalmazásokat hallani ; azután III. Pál pápa elé ter 
jeszték rendjök ter.vét (1540), mellynek feladata lenne a hitet megszi
láa·ditani, azt egyházi beszédek, lelki gyakorlatok s a foglyok és be
tegek iránt t11nullitott szerctet által terjeRzteni. És a pápa jóváhagyta 
azt , J é z u s c s a p a t j a (t á r s a s á g a) p a p j a i n ak nevezvén 
öket, épen ugy miként szokásban vala. mondani Lando grM 
vagy Morible szerzetes csapatja ; és Lojola katonai módra generáli
sává jelöltetett ki. 

Olaszországban és Portugaliában az<,rmal tárt karokkal fogad· 

1) Xn.vér ~·. r••ncz, Laynez Jak~<b, S~<hner on Alfonz, Bobadilla Mikló• "P"

nyolok, R<>driguez Simon portngR.I, Lefevre Péter eavoyn.i. Ceakham11r hozzAjok 

csatl"ko;~tllk Clail•le de J11y Anneey-böJ és Jen.n Codure Embrun-böl. 



tattak j Cl11ude de Jay Bresciába siet az ottan feléledni kezdő eret
nekséget kiirtandó, Brouct Sienába indul egy botrányos életü kolos
tort átalakitandó, Bobadillának az Ischia szigetén uralkodó ellensé· 
geskedések megszüntetése jutott osztályrészül j Lefevre Pármában 
apostolkodott, Laynez N émetor::~z!\gban a legkényesebb természet ü 

ügyekben járt el, Nugnez a megtért Abisainia pátriárchájává vála~z

tatott j Xavér Ferencz a hősök hosszu sorát, kik családfáját ékiték, 
egy szenttel akarván megtoldani, keleti Indiákra utazott, feldíszítve, 
mint azt a szentté avattatásáról szóló bulla mondja 1 "az égi erény 
minden jegyeivel, a jövendölés, nyelvek s mindenféle csodák aján
dékávaL" Az ujonczok és collcgiumok mindinkább szaporodtak, a 
pápák pedig különféle kiváltságokkal halmozák el öket, belátván 
milly erős támaszai ezen szolgálatkész ezerzetesek a pápai ~atalom
nak. Legelső oskol:\jokat Gandiá-ban, Borgia Ferencz herczegi szék
helyén álliták fel, melly ltésöbb egy egyetem jogaival ruházta
tott fel. 

Lojola Rómában egy collegiuroot alapitott, mellyben huszon
négy német it_ju a püspöki és más magasabb egyházi méltóságokra 
neveltetnék j továbbá L e l ki g y ak o r l a t ok czimü müvét szer
keszté, melly nem valameily tudományos könyv, de kalauz azon lélek 
elmélkedéseihez1 melly nem annyi•·a a tudományok mint inkább az 
isteni dolgok szemlélése után áhitoz; itt irta meg végre A r e n d 
a l a ps z a b á l y a i t, megtold\·a egy N y i l a tk o z n t t a l, mely
lyek kiváló helyet foglalnak cl azon kolostori törvénykönyvek között, 
mellyeknél már előbb olly szivesen időztünk •). Ha ö csakugyan olly 
ábrándozó és tudatlan vala, mint némelly történetil·ók állitják, ez még 
inkább fokozza a feletti csodálkozásunkat, hogy olly finom tnpintatu 
szerzetet alapított, melly mindegyiknél inkább megmutatá, minö er
kölcsi hatalmat fejthet ki egy <>rőtelj<>s társulat az össze vi>~szn kuszált 
néptömeg között. 

Ezen rend tagjai a szokásos három fogadalmat tették le; de n 
szegénységre csak az egyén s nem a testitlet volt köt<>lezve, és a col
legiumok tisztes jólétben állhattak. Vagynak idilk, midön az illetők
nek, hogy a világot szabá.lyozhassá.k, félre kell vonulniok, de vagynak 
ismét ollyanok, hogy benne kell élniök. A jezsuilák azért a társaság 
közepett élnek, anélkül azonban, hogy abba bele vegyülnének ; col
legiumaik s nem kolostoraik vagynak; egyházi s nem szerzetesi öl· 
tönyt hordanak, söt ez sem volt egyencsen mf'ghatározva, hanem az 

1) Usd 1\ VIIl-ik könyv XVI il1 fejezetét. 



illető országok szokásai sr.erint, igy pl. Indiában mint kcreskedíik, 
Chinában mint mandarinok öltözködnek, szóval, egész életmódjok 
ollyan volt, minllt tevékeny, erőteljes és befolyásos hatáskörük köve
telt. Czélszerüen épitett collegiumaikban 1) a fhtalságot soha sem fá
rasztják ki, egy folytában két őránál tovább nem foglalkoztatják, s 
annak az e czélra tartott mezei lakokban szórakozást és mulatságot 
nyujtanak. Minden rendü egyéneket befogadnak, s minden tehetség 
és érdernnek megfelelő állást jelölnek ki; kötelez{) fogadalmail(at 
csak harmincz éves korukban teszik le, s a hosszu és terhes novitia
tus által elejét veszik az elhamarkodott beesküvéscknek s a késő é~ 
haszontalan bánatoknak; emellett azon idii alatt az elüljárók kénye}. 
mes<>n fölismerhe,tik, ki alllalmas a tanári pályára., ki az udvurokba, 
ki a szószékekre v~tgy lelkészi állomásokra, ki hitküldérnek a fal
vakba vagy vértanunak Indiákba. Mindegyik szarzet-tartománynak 
volt egy helyettnöke s különféle tisztviselői, mindannyian a rend ge 
nerálisától függvén, ki a keresztény világ fővárosában székeit, s ki a 
fönökök jelentéseiböl mindegyik rendtagot ismervén, ezclt tehetség<', 
akarata s a szerzet össz .~s vagyona felett függetlenül rendelkezett. 2) 
Korlátlan hatalommal birt s élethossziglan választatott, mindazáltal 
egy intő (admonitor) állott oldala mellett, a társaság közgyülése által 
választatva, kinek kötelessége volt öt figyelmeztetni, ha eljárásában 
valamelly törvénytelenséget vett volna észre. Hogy az engedelmessé
get annál tökéletesebben fentarthassák, méltóságokat nem vadász
tak, 3) sőt kezdetben minden állandó hivataltól visszatarták magn
kat, s midön Jay visszautasítá a III. l<.,erdinánd által neki felajánlott 
triesti püspökséget, az egész rendben hálaadó isteni tisztelet tartatott. 
A papság fosvénységről vádoltatván, ök ingyen tanitanak, s ingyen 
vállalkoznak a lelkészi állomásokra; a gyóntatószékben mindt~n szŐI'
szálhasogatást, a szóazékekb<>n minden nljas kif<>jczést, az ájtatossá-

1) Miud<'gyik szcrze!e.; ren'l hiv;II.Asánnk mPgfelelö hn lyeket. vA.Ias?.tot.t ma
gAnak ezen ismeretes vers szerint: 

Bernardua vallea, 'Jollea BenedictUli mnabat, 
Oppida FmnciacU/11 magnali Egnatius udJea. 

2) Senki sem hisz<'n több.! n 8P.creta monita, sen A1·cana 8ociPtatia Je.•u cl.i
míi kiiuyvccsltéoek. A XVII száz'\d müve ez, s egy c.<eh prot.estfmst{,J keriilt ki, 
ld nzt k;·,Jlöttl', hogy Ptt.dt~rbornhan a knpuczinusok egyik kolost.orflhan talfllta, s 
eJH,zör 1635-hcn, utóljára Luganoban uyomntot.t hi. Nc•m 111•1f,tlaus!t.gi,{,J tchAt, 

de roRz nltam1ból használtatott az fel kevéssel cWhh. 
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) nA fcj .. dclml'k nngyobb r~szt. j<•7.Rilitákat. vál>IRzt.oUnl< ~yóut~ttf>knl, hogy 

lll' J,·gyc 'ck kénytelencit a felohlozfiRt. p'iHpöltRégg<'l vfiRfl.rolnni meg." Voltaire. 



g.,kban minden elöitélctct kikerültek ; imáik egyáltalában nem lwsz
tlZadalmasak, a choruion egész napokat nem töltenek, hogy ekként 
annál több idejiik legyen a tanulásra és munkára; luisáigosan szigoru 
fegyelmet nem tartanak, nehogy ez által kimeritsék embertársaik 
szalgálatára szentelt testöket. ?llidijn látják, hogy a !etin költészet 
magasztaltatik, tanítványaikat mindjárt arra képzik. Ha tapusztal
,iák, hogy a szini eWndásol( tetszenek, azonnal vallásos szindarabokat 
készitenek azokhoz. Ugyanazon időben midöu a tudomány és ellen
állási viszketegség vállvetve fölkolt a pápa ellen, ök feltétlen enge
delmességet esküsznek annak, késznek nyilatkozván hatalmát meg· 
vúdeni, nem a világit, tnelly már 1·oskadoz6 félben volt, de azt 1 melly 
Húmát a 1nüveltség élére állítá ; a protestánsok ellen minden tülök 
kitelhető módon küzdeni , kivévén az erőszakot, miután a helyett 
hogy az lnquisitio kényszer-eszközeihez folyamodnának 1 elüzvén a 
protestánsokat, kiváltságot kéi'Dek arra, hogy feloldozhassák öket az 
ideiglenes büntetésektől, és lll. Gyula megadja azt nekik, amiért is 
sok kellemetlenségnek voltak kitéve Spanyolursz~\gban, hol a kil·á
lyok azt akarták, hogy inquisitiojok a máglyákat is igénybe vegye. 
Mig a királyok és lcereskedök mészárlásokra és hóditá~okra serege
ket küldtek az uj világba, ök India, Japán és China megtérítésére 
siettek, és az apostoli idökhöz méltó buzgalmuknak tág mezö nyil~ 

Amerikában, hol a mUveltség magvait Róma hinté el. 
Miután a reformatio a pap.'>ág tudatlanságát és romlottságát 

kapta fel ürügyül, nagy szükségök volt az erényes élet1·e és tudomá
nyasságra '). A jezsuiták a protestánsokkal vetélkedve mindeot el
követtek az erkölcsiség és fegyelem javítására, a legczélszerübb esz
közöket, a oeveléi;t és példát használván fel e végre. A tanférfiak 
eddig csak a fizetést tarták szem előtt, s odahagyák iskoláikat és ta
nítványaikat, mihelyt jubb állomáshoz juthattak : a jczsuitáknak egyik 
1·endeltetésök az oktatás lévén, azt mint saját ügyöket kötelességök
IJea álló dolognak tekintették, egymást kölcsönösen segiték és felvál
ták, s mitöl sem tartottak inkább, mint hogy kötelességök tcljesité-

') R•yle, ezen rend egyik legnagyobb ellensége, S zótárának Mat-iana czik
kó ben kedvét találja a jez.•uitá.k tiszta élcLérlll sz616 dicsér etek összegyüjtésében, 
nem azért, hogy azt eltagarlja, do hogy gnuytkrgygya tegye. Lojola czikkében 
pedig azt moudja, hogy midöu cllllnÖI< valameily vád hozatik forg11lomba, bár
milly képtelen legyen is az, s bánnennyire meg(•zó.folják i~ azt 11z illetékes tn
uuk söt mu.ga a józ"n é.<z, 11 uép hinni fogja azt: On n' a qu'a publiet· hat·tliment 
l11ul ce qu'on vou.J.ra, confre l~s Jésuite-9 1 on peu/ s'assure1· qu'on en persuanera une 

infinilé clP gPns. 
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sélwn hnnyagoknak látszassanak, s a tudományokkal együtt a buzgó
l!ágot is bele csepegtették az ifjuságba. Ezen kor tudósai egyhangu 
lag magasztalj6.k oskoláikat, 1) s nem csoda, ha taná1·ok-, egyházi szú
nokok. és különösen gyóntató atyáknak leginkább ök kerestett ek. 

Ezen utóbbi miuöségben ellenségeik tulságosan engedékeny 
morálról s miként ma mondanók szabadelvü politikai véleményekről 
\'ádolják öket. A hittudományokban a szabad akarat foganatosságát 
vitatták, mellyet maga a malaszt sem semmisithet meg, és ebben a 
scmi-pelagianusokhoz látszottak közeledni, s nem akartak azorosan 
aquinói sz. Tamással tartani, ami a protestánsokkal való kiegyezke
dés elé akadályokat gördített volna. A politikában némellyek közö
lök a népfenséget hirdeték, s azt taniták, hogy a· királyok a néptöl 
veszik hatalmokat s ez öket lcteheti, söt ha zsarnokok, m~g is ölheti, 
az alkotmányokat megváltoztathatja vagy épen egészen ujakat alkot
hat. Ezen tanokat egy részben Marianától sajátitották cl azon corte
sek, mellyek alkotmánya néhány évvel előbb példányképül állittatott 
fel a forradalmi mozgalmak által felkorbácsolt közép .Europa előtt. 
A másik vád modern kifejezés szerint az volt, hogy haladó pártiak 
(progressisták) valának, mert mig a refurmatorok, voltak legyen bár 
azok katholikusok vagy tévhitüek, az elsö századokhoz óhajtf)tták az 
egyházat visszavezetni, a jezsuiták a kor igényeihez képet~t akarták 
azt átalakitani, természetcsen nem a hittant, melly változhatatlan, de 
a fegyelmet illetőleg. 

Másutt fogjuk megvizsgálni, mcnnyire alaposak és funtu~ak ezen 
vádak, itt legyen elég csupán szem! e alá vennünk ezen csapatot, mcly
lyel a pápák az egyház érdekéb~n harezra valának szállandók. 

Szent Ignáczot a generálisságban a castiliai Laynez Jakab kö
vette, azután ( 1565--72) Borgia Fe ren ez gandiai here zeg, Mercurián 

1) Számos bizonyítványok tulálhat61t ezcltre vonatl10z6lag Tiraboschi-ml.l, 
VII. kötet, I. könyv, 3. fej. Quae nobilis~ima para priscae diaciplincUJ, mondja 
Bllco az ifjusllg iskolai neveléaóről szálván, revocata est aliquatenus quasi post· 
liminio in Jesuitarum collesiis, quorum eum intueor induatriam ade1·tiamque tam in 
duetrina excolenda, quam in moribu1 infurmandis, illud oecun-ü Asesilai de Pltama
bazo : - Talis cum •-is, utinam nostef' esus (De augm. sden1. lib. 2). És másutt: 
.Ad paedasoyicam quod attinet, b•·eviasimum foret dictu: Conaule scltolas Je111titarum; 
r~iltil em'm , qtwd in usum veait, his melius. És ennek tulajdonítja azon hasznot, 
mellyet a római egyh&znak tettek : Nuper etiam intueri licet Jeav.itas, ,qui partim 
Itudio p1·c,pr·io , pm·tim ex almlttlatiU'fle adveraar-io1'1lm litel·ia slrenue inculruerunt, 
quantu•m Btlbaidii viriumque •·~nwnae sedi r~pm·andae f'l alabilitndae attule1-i1•t• 
(Ugranott, I. könyv). 
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Everard, Aquaviva Claudius, az atri-i herczegi c~aládból, kinek hal:í
lakor ( 1615) a rend már harminczkét szerzettartományt számlál t hu
szonhái·om házzal a felesküdtek számára jószágok nélkül, százhetven
két javadalmazott collegiummal, negyvenegy novitiatussal, százhu
szon-három székhelylyel (residentia), tizenhárom ezer száztizenkét 
atyával. 

Trienti Z!liuat. 

Róma végre maga is belátta egy zsinat szükségét: de hová 
lenne az összehívandó ~ A mieink Mantuát, Piacenzát és Bolognát 
hozták javasiatha; a németek azt akarták, hogy Németországban le
gyen s hogy a pápa nem mint annak feje, de c~upán mint tagja jelen
jék meg, s nemcsak hogy vonakodtak megígérni, miként a zsinat ha· 
tározütainak alávetend,k magukat, de még azt követelték, hogy abban 
ök döntéS szavazattal birjanak. Ez annyi lett volna, mint a szakadást 
elismemi. Ezután Pier Paolo Vergerio capodistriai püspök UL Pál á-ltal 
hozzájok küldetvén, csakham:J.r felfedezte, hogy öle épen nem kiván
ják őszintén a zsinat összehívását. V. Károly, ki kezdetben óhaj
totta azt, most már elle11e volt, attól tartván, hogy ez álral a protes
tánsokat magától elidegenitené, neki pedig nem az feküdt szivén, hogy 
megtérjenek, de hogy engedelmesek legyenek s Francziaország ellen 
vele tartsanak. I. Ferencznek egyáltalában nem tetszett, hogy ezen 
gyülekezetből szá1 mazó minden dicsőség a császárra háromoljék, ki 
olly ingutag barátja a vallásnak, ki Rómát bevette és megsarczolta s 
a protestánsokat türte sőt pártfogolta. Luther, ki előbb szünet nél
kül a zsinatra hivatkozott, most kigunyolta azt: "Zsinat kellene nek
tek, (mondá ő) ti nyomorultak, kik azt sem tudjátok, mi egy püs
pök, császár, lsten vagy ennek örök lg~je l Palikám, ne rugdalózzál, 
ne rugdalózzál te. szamár pápa; a jég még nem elég erős, leszakad
hatna alattad s te eteshetnél és kitörhetnéd lábadat, és ... " Arc:.::át
lan tréfáinak többi részeit müvelt nyelv nem ismételheti. 

De IH. Pál őszintén óhajtotta azt s kimondhatlan akadályok 
(1537-45) elhárítása után csakugyan sikerült neki azt Trientbe ösz
szegyüjteni három követe elnöksége alatti), kiket a b ék e a n g y a
l a i n a k nevezett, kinyilatkoztatván, hogy a zsinat czélja az eretnek
ség kiirtása, az erkölcsök és fegyelem javítása s a keresztény feje
delmek közötti egyesség helyreállitása. Róma kisebb erővel s na-

1) Gianmaria l'iocchi dal Muute és Marcello Cervini olaBzok , kik késölJ
ben minrlaketten pllpfwA letlek, • Pool UcginAirl angol, ki kevésllen mult, hogy 

1v zá u em lett. 
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~yobb igényekkel jelent itt meg miut Bázelben vagy ConstánzbHn, 
olly tP-kintélyt hozván ide magával, melly sokak által egyencsen me6· 
tagadtatott, s emellett vhelete sem állott minden kifogáson felül ; <'gy 
személyben mint biró és fél jött ö ide, reformálandó az egyházat, hol-· 
ott ro in den ki azt követelte , hogy a reformot legelőször is magán 
kezdje. Az elsö Ulés 1545 évi deczember 13 án tartatott huszoniit 
piispök •·éazvéte mellett. Miulán a szcrtartások, egyéb formaliHsok, 
sza\"azási mód és a zsinat czimének megállapitá'la körül sok idiit cl
töltöttek volna, végre megkezdetett a kath. •·endszernek ama hosszas 
és lelkii,;meretes átvizsgálása, mellynek utóljára is avval kelle vég 
zBdnic, hogy a szakadásnak minden engedményt megtagadjon. Kez
detb,Jn lényeges hatá1·oza.tok hozattak, s megállapittatntt, hogy az ó 
é:~ uj szövetségi ktinyvek egyenlő tekintélynek , a vulgata fordítás 
hiteles, s evégből annak hibátlan kiadása elrendeltetett; továbbá az 
eredeti bün hitágazata mint illyen ünnepélyesen elismertetett, egy
házi átkot mondván a zsinat ·azokra, kik azt tagadnák. Némellyelt 
azt követelték, hogy a hitágazatokat megelőzőleg a reform-kérdések 
hozatnának szönyegre, de végté1·e is abban állapodtak meg, hngy 
mind •kett/) egyidejüteg tárgyaltassék, és mindegyik ülésben számos 
hatá1·ozatok hirdettettek ki, mellyek a vétkes visszaélések kiirtására 
s az egyház hit- és erkölcsbeli tisztaságának helyreállitására valának 
irányozva. 

Az elsők között a malaszt és megigazulás kérdrlse merült fel. 
Az emberi természet eredetileg meg lévén romolva saját erejéből nem 
képes többé az lstenhez emelkedni, sőt foganatosan nem is akarhatja 
azt a malaszt, Istennek ezen ingyen való ajándéka nélkül. Ebben 
mindnyájan megegyeztek, de kétség merült fel abban, ha vajjon az, 
ki a malasztot megnyeri, olly ellenállhatlan módon ösztönöztetik-e a 
jóra, hogy biztosak lehetünk, miként mindvégig állhatatos marad, 
vagy pedig az ember ellenállhat az isteni sugallatnak éi! ismét olcs
hetik. Továbbá az lsten által eszközlött választás az örök elővég

zéstől (praedestinatio) függ-c, vagy pedig lstennek egy másik itéleté
töl, mellyet akkor hozott, miután az ember a bünt elkövette? És a 
jóra visszavezetett ember ujjászületését egyedül az isteni akarat és 
erő által dszi-e véghez, vagy neki saját akaratával és cselekedeteivel 
is közre kell müködnie abban ? Mások azt hitték, miként a malaszt 
szükséges ugyan arra, hogy az ember bttneiböl felkeljen, de maga 
kérheti azt, B ekként saját akaratával kezdheti meg megigazulá
sát. Tehát az eredeti malaszt (gratia primitiva) nem lenne szük!lé 
ges1 vagy pe<lig mindcnki egyenlő mé•·tékuon részl'sÍttPtik abban. 
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Luther és az első hitujitók határozottan azt állitották, hogy !IZ 

emberi akarat esupán szcnvcdöleges, és egyetlen egy jó cselekodet 
scm tudható be az emberne!•. Melanchton azt tanítá, hogy az ember 
közremiiködése szllkségcs, melly synergista tan közönségesen elfo 
gadtatott a lutheránusok által, mig ellenben a kálvinisták az örök elö
vt'gzét~hez l'agaszkodtak, és ezért az emb;:n·i cselekedetek foganlltlan
sl1gát vitatták. A katholikusok között sokáig tat·tott a vita, de az ügy 
végre is a jó cselekedetek részére döntetett el, kimondottván egyszers
mind, hogy a szeniségek segélyével a malasztot kifn jleszteni szük
séges 1 ). Ekként a protestautismusnak még a sz inc is sz:l.müzetett s 
a kiegyezkedés lehetetlenné tétetett, 

A jezsuiták, kik nérnellyek által a szcnt szék janicsárainak ne
veztettek, valóban mindig erős támaszai valának a pápai hatalomnak. 
Laynez váltólázban szenvcdvén ennek napjain az ülések felfüggesz 
tettek. Bármennyire ki valának is tüntetve, megtarták szokásos sze
rcnységöket; az atyák a kórházban vettek szállást, szegényeAeri öl
tiizködtek, B noha a pápai követek uj öltönyöHel látták Pl öket, hogy 
t:Bztességescn jelenhessenel{ meg a zsinaton, innét kilépve ócska kön
tösüket vették magukra, s alamizsnákat gyiijtöttek, hogy élhessenek 
s táplálhassák az árvákat és szegényeket, kiket az utczákon össze
szedtek é~ oktattak. 

Jóllehet a pápa ura maradt a zsinatnak, örömest cltávolitotta 
volna azt Németországból; azért a döghalála·ól szállongó hireket ad· 
ván okul Bolognába tett.e azt át ( 154 7 marczi us ll). V. Károly tilta
lwzott ez ellen, nem akarván a protcstansok előtt tehetetlennek tünni 
fel, mittüín öket fegyverrel kényszeritette a zsinat elfogadásá1·a; és a 
mühlbcrgi győzelem által elkábítva, bíbornokainak megparancgolta, 
h•Jgy Trientben maradjanak, s igy nem rajta mult, hogy szakadás 
nem jött létre, III. Pál azonban en nel( elejét veendő a zsinatot fel
függesztette. 

Gianmaria Ciocchi dal Monte, ki az udvarol{ fondorkodásai kö
ziitt pápává választatván III. Gyula név alatt követte öt ( 1550 decz. 
14), i~rnét megnyitotta azt (1551 szept. l); és noha II. Henrik fran
czia király, ki akkor a pápával Párma miatt viszálkodásban élt, ezen 
z3inat cllrn, miut a melly a gallicán szabadságokat sértené B csak ne
hány h ttalmasság elönyóre hivatott egybe, erélyesen tiltakozott, 
mégi1-1 nemcily szentdégck tárgyalás alá vétettek abban; midHn azon-
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ban Szász Móricz Trient ellen indult (!552) a c~ászárt l1atalmába ke
ritendö, a zsinat megrémlilvlon szétoszlott. 

IV Pál. 
II. Marczell (Cervini di Montepulciano) sze nt életü pápa után a 

nápolyi Gianpietro Ca1·affa IV. Ptíl név alatt ült a pápai székbe ( l55i> 
junius). Az egyházi reform fáradhata!lan harczosa, ö alapitotta a 
Theatinusok rendjét li püspöki székérfil lemondván maga is belépett 
abba i a trienti zsinaton a legszigorubb párthoz tartozott s illy érte
Icmben küzdött, s általános volt a csodálkozás megválasztatása felett, 
miután soha egy bíbornok iránt sem tanusitott előzékenységet. Pá
pává vála8ztatván mcgkérdeztetett, minö bánásmódot követel - ~ Mi
nőt egy nagy fejedelem" válaszalá ö. Olaszországot az idegenekt/il 
meg akarván tisztitani, háborukba keveredett, mellyekben nagyon 
világiasnak tüniette fel magát. Egy vagy máR rend~tlenségről érte
sülvén felkiáltott: Reform, reform; mire egy bibornak azt felelé neki: 

11 Szentséges atya, a reformot magunkon kell kezdenünk." Ekkor az 
eddig elrejtett igazság felfedeztetik előtte, unokaöcscsei becstelen el
járásai tudtára adatnak, amikor nemcsak hivatalukból de Rómából is 
el ü zi öket; a rómaiakat kegyelmi tényekkel és szabad intézmények
kel megnyugtatja, az oklevéltudomány tanulmányozását pá•·tfogolja s 
clömozditja, oklevelek gyüjtését rendelvén el; azután pedig a javi
táshoz lát. Elmondhatta magáról, miként egy napot sem töltött el 
anélkül, hogy az egyház megtisztítására valameily rendeletet ne bo
csátott volna ki i amiért egy érem vrretett tiszteletére, melly azon 
jelenetet ábrázolá, midl:ln Krisztus a vásárosokat a templombbl 
kiüzte. 

Már előbb szoká.sban volt az eretnekeknek nyilvánitott köny
veket jegyzékbe foglalni 1); ekkor három osztályu I n d e x jött di
vatba; az első osztályba azon szerzilk tartoztak, kiknek· minden mun
káik, a másodikba, kiknek csak némelly munkáik valának eltiltva, a 
harmadikba végre a névtelen szerzök soroztattak. Általában cl va
lának tiltva mindazon munkák, mellyek a világi hatalomnak az egy
házi, vagy pedig a zsinatnak a pápa feletti fensőségét vitatták, vagy 
pedig az elésorolt hetvenkét nyomda egyikéből kerültek ki, vagy 
végre bárhol nyomattak legyen is, rle c1·etnek könyv.'k valának; 

1) A tiltott könyvek elsii laj~tromai l...iiY•mhen és l'Ó.I'Ízsbnn kéH,itt~t 

lPk i ekkor Della Cn~n ndott ki Pgy"t. V<"lenczrhen i a tiiLhiek Pzntkn l<ih·ct.

kezlt•k. 
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azok olva11ása egyházi átok (<·xcommunicatio latac sententine) terhe 
al att tiltatván. 

IV. Pál az inquisitiót szakatlan és kérlelhetlen hatalommá aka1'ta 
emelni s a czélra még világi egyéneket is alkalmazott 1) i börtönbe 
vettette Morone bibornokot és Egidio Foscarari püspököt, koruk leg
nevezetesebb fópapjait, továbbá Tommaso Sanfelica della Cava és 
Luigi Priuli di Bre~cia püspököket, mindnyájan arról vádoltatván, 
hogy eretnek véleményeket táplálnak vagy az igazhitüeket roszul vé
delmezik. Pool biborookot időközben bekövetkezett halála menté 
meg, a többiek kitisztázták magukat, de néhányan Rómában megé
gettettek, V elenezében pedig megkínoztattak , me Ily utóbbi helyen 
három nemes ült a hitnyomozó székben ; sokan ismét ollyas tévelyeik 
visszavonására köteleztettek 1 mellyekbe elöbb estek mintsem azok 
kárhoztatása tudomásukra jutott volna. Általában az inquisitio rend· 
kivül szigoru volt azok irányában, kik· hibáikat bevallani vonakod
tak, mig ellenben kegyességgel viseltetett azok iránt, kik líszintén 
bevallották. Emiatt olly gyülöletra gyuladt a nép 1\T. Pál iránt, 
hogy alig halt meg 1 azétrombolta szobrat, mellyet a felette ingatag 
népkegy kevéssel előbb emelt számára, s az inquisitio épületét fel
gyujtotta. Nehéz ezen pápa felett itéletet rnondani, nagyon visszás 
körülmények között éiYén az i annyi azonban bizonyos, miként az 
által, hogy az olasz függetlenség iránti lelkrsedésével a csásd.I·t ma
gától elidegenité, megfosztá magát ennek közremüködésétöl, mclly 
olly szükséges lelt volna a magát akkor consolidáló söt Angolország
ban is terjedő eretnekség kiirtására. 

IV. Piu.;. 
IV. Pált IV. Pius név alatt a hires Gian Giacomo Medici Jmn·ig

nanoi őrgróf (188 lap) testYére, Gian Angelo, jeles milanoi jogtudó11, 
vált á fel sz. Péter trónján ( 1559). Mint pápa szerényen lov~t.golt Ró· 
mán keresztül, meghallgatva mindenkit, ki vele szólani ohajtott; a 
követeket a Belveder-ben minden sze1·tartás nélk!il fogadta i roszalta 
elődje szerzetesi szigorát, és jóllehet származásánál fogva Ausztriával 

1) .,Ezen a bajon czélszerücn akhé11t segitett a római hitnyo11LOZÖ szék, 
hogy minrlen városba jeles Í's buzgó inquisitorol<at rendelt, ollykor buzgó és 
tudós vi16.giakat is igénybe vévén a hit megvédésére , mint pl. Odescalc6-t Co
mo:,an, All,ano gr6fot Bergam6bau, Muzi-6t Milanóban. Azon eltökélés, hogy az 
[nqui•itióhoz vi16.giRkat is alkalmazzannk, onnét szArmazott, hogy nemes&k lzá
mos pü•pökök, hP-lyet tnökök, szerzete.;ek é~ papok , de még az Inquisitio tagjai 
l< özöl is sol11m t!retnekek valának. • Compenclio della Santa lnqui.iizione. Bizony 
kiilöoiis vRlloru~~. 



606 

tartott, felismerve a háboru i~zonyait, Romának '') ugalmas é\·ekct és 
jólétet adott. Elődje há1·om unokaöcscsét halálra itéltette, a biborno
kat sem véve ki, alkalmasint a spanyol király ösztönzésére, ekként 
akarván az boszut állani Caraffán, ki avval kérkedett, hogy Nápolyt 
ki fogja kezéblll ragadni; 1) de különben maga IV. Pius sem volt 
mcnt a nepotismus bünétöl, a milanói érsekséget ugyanis s csakhamar 
rá a bíbornoki kalapot egyik rokonának egy huszonhárom éves aro· 
nai ifjunak adományozta, ki el~ ko t• még fel sem volt ezentel vc. Sze
reneaére nem csalódott, mert Bonomaei Károly egyike volt azon fő
papoknak, kik az egyházra lrgnagyobb fér1yt árllsztottal( s annak át
alakításában legtöbbet fáradoztak. 

BorromatJI sz. Károly. 
Az akkor divatozó visszaélések szerint Borromaci Kát•oly 

( 1538- 84) el volt halmozva méltóságokkal. Ő ugyanis egyidej ül cg 
előbb Bologna és Ravenna utúbb egész Ola~<zország oldal-követ e 
(legatus a latere) legalább tizenkét, kiilönböző államokban fekvö egy· 
ház apátja s eommendatora, a Santa Maria Maggiore főpapja, a római 
szentegy ház fö poenitentiariusa, a ro nai gróf, ori ai herczeg, Portugá.!, 
a schweizi katholikus cantonok, alsó Németország, a sz. Fcrencz és 
IJUmiliatusok rendje, a coimbriai szent keresztről nevezett szerzetcs
kanonokok, s végre maltni és Krisztus rendü lovagok védnöke volt, s 
ekként évenként legalább kilenczvenezer zecchino jövedelmct huzott. 
Mindezcn méltóságokról lemondott ö s példájával megszégycnité a 
római világis egyházi fejedelmek frnyüzését és evvel karöltve járó 
kicsapongll.sait. A szokásban levő zajos összejövetelek helyett a tu
dományosság és közerkölcsiség előmozdítására egy akadcmrát alapi
tott 1 melly hetenkénti gyüléseit v a t ik á n i es t é l y ck ( Noctes 
vaticanae) czim alatt az ö palotájában tartá; udvari személyzetéből 

nyolczvan egyént elbocsátott, s általában világiakat csak az alacso
nyabb szolgálatok végzésérc alkalmazott; Icmondott az akkor szo
kásos szórakozásokról és fényes t·uházatokról ; a pápá.t rávette a rÓ· 
mai Santa Maria d'~gli Angeli s a magasztos Cct-tosa építésére, n·aga 
pedig Olaszország k ülönbözö vidékcin szám os r·gyházakat épit tetett; 
a római szciJt- szék iránt olly tisztelettel viseltetett, hogy brevéit min-

1
) Egy 1liacon-bibornok kiv{>gcztetéae olly uagy ritkaHág- volt 1 hogy az 

egés1l \'ilágot 1\lmélkodásra ragarlta az; mindenki ismerni óhajtolta a pert, de 
senki sem látta ezt cgéRllben, sőt m~ga 11 vt.dlott és vódöje sem 1 és V. Pius cl
égette azt, miután azt igxzsAgtahmnal< Lyilvánitotta. J<:t·re von11tkozó!ag lásd az 

A1·chivio Slm·ico italinno X l I. kötet ét. 



607 

dig fedetlen fővel vdtc át. 1.\'lilanbbnn hat tartományi zsinatot tat'· 
tott, mellyek határozatai A t t i d e l l a c h i es a m i IR n es c czim 
1•latt bámulatos fegyelmi rendszabályokat tartalmaznak ') ; továbbá a 
keresztény oktatá~i társulatokat nlapitá, 2) mellyek czélja volt a 
gyermekeket üunepn11pokon nem csupán a hit igazsága ira de egy· 
szersmind olvasá~ra és irásra tanitani, tngj11inak határozottEin meg
tiltván e czim alRtt jövedelmeket és világi kinescket gyiijtcni. Szent 
Ambrus obialusai t, kik küli>nös fogadalmak által az érsek iránti en· 
gedclmességre kötelezték magukat, a legszegényebb és terhcse bb 
plcbániák ellátására, és lelki gyakorlatok tat·tására rendelte. Püspö
keinek méghagyt11 1 hogy évenkint minden picbánost egy szent beszéd 
beadására kötelezzenek, s ha e tekintetben mi előmenetelt sem ven
nének észre, egyházi sz6nokokat küldj(·nck hozzájok. 

A humiliatusoknak kilenczvennégy házok volt, mellyck mind. 
ep:yike képes volt száz szerzetcs ellátására s mindemellett cgyben
egyben csak ketten valának; azért a sok kincs közepett, mdlyet csak 
kevesen élnztrk, egéRzrn mrgromlottak. B(\rromaf'i Károly fegyel
met akarván közéjök behozni, egyik szerzetes rá lőtt, minck követ
keztében ö a szerzetet eltörölte s gazdag jövcddmét a tnnint~zetek
nek, pnpnövclt!éknek s legnagyobb részben a jcz~;uitáknak adomá
nyozta. Megyéje látogat!í~ában fáradhatatlan volt, s egyházát a leg
szigornabb figyelemben tartotta, figyeimét nemcsak a fontQsabb dol
gokra de a lcgjelentékteleneLbekl'e is kitcrjesztvén. Egy alkalom
mal a Carnonica völgyön átu'aznln, minthogy itt a Iakonok llgy idö 
óta a tized fiz·l'tését megtagadták, nem ad t'öp:l.sztori :l.ldást, mi a ndpct 
nagy rém ülethe ejtette, a Mcflok•ina völgyben pedig t~zigoru birói el
jál'l\s alá vétette az eretnekeket és bol'zorkányokat 3); ezen ~ribáil 

') A fran<"zia J•&pság gyülekozetc Ui57·hl'D saját költség eu kinyomatta é" 
szétosdotta Sz. Kdroly jöpdszto1·i utaJ~itrLsait. 

2) Aki 11 helyes oktatás törttineimét ke<lvc:i, olvn~sa a köwtkezö cziouii 

),önyvccskét. : Questa é la regola pe1· la Compagnia rlei s~1·vi tlei puttini <li c!tm··ita, 

che inaegna le feate ai puttini ft pilltine a legge1·e et aerivere et li buoni cost1,111i 

gratia et amoJ•e Dei !56ó. 
3) Ö megtiltotta, hogy Pgyhlo.zi bo~zédéb<'n seuki ne mrrje 11 vil:íg végéuek 

napját kimondani : Ne cet·tum tempua antich1'Ísti adventus et ext1·emi judicii diem 

praedictnt i cum illud Christi D011tini m-e testatum sit: Non est vestrum nosse tem· 
pora t~el momenla; Act. p. S. Az V-ik tarlomhnyi ZRÍnatbnn pedig igy nyi latko

zott : Ad nuptias matrimoniaque imperlie11da vet cli1·intendá eo cum ventum sit , ut 
t·ewjicia foscinati<mest:e homines adhibeant, alq11e usque adeo f•·rrzuente.· icl sceleris 
~ommitlanl, ut !'PS pl-,na impietatis ac p!'O'}Jterea graviu11 deteslonda i itaque ut a 



azonban, mellyck a.naz idöbrn olly div~~oto~ak valának, ugy szintén 
joghatóságát meghaladó némelly tulz<i cselekvényeit 1) mellözni 
akarjuk, hogy elmondhassuk, ruiként fordítá minden vagyonát a szc
gényekt-e, s meonyi testi és lelki segélyben részesité a betegeket egy 
rémletes döghalál alkalmával. Sokat fáradt abban iR, hogy az eret
nekség a szomszéd Schwcizból Olaszországba. át ne csapjon, s midön 
mint pápai követ oda ment, hathatósan támogatta az ottani katholikus 
pártot 1 Milanóban pedig egy helvét collegiumot alapitott, melly 
Schweiz részére a papok seminariumát képezné. 

Legnagyobb érdeme a trienti zsinat hevégzése, melly 1560-ik 
év november 29-én ujból megnyittatott. Áldásthozónak kelle lennie 
ezen gyülekezetnek, mellyben mindazon jdes tehetségek részt vet
tek, mellyeket a katholikus világ akár az Ügyekheni jártasságot, akár 
a tudományosságot és szentséget tekintve felmutatni birt. Itt voltak 
a már emlitett Morone bíbornok Mibnóból és FosCI\rari bolognai püs
pök i a legnagyobb tudósok egyike Serip•·ando bíbornok T1·6jából i 
Gianfrancesco Comendone bíbornok , egyike V eleneze legnagyobb 
férfillinak j Daniele Ba1·baro 1 Gianantonio Volpi, Antonio Minturno, 
első rangu tudósok j Marcantonio Flaminio 2) és Vida püspök, kikben 
Catullus és Virgil feltámadtak; Ambrogio Catarino domonkns rend ü 

szerzetes és hittudós, az eretnekség legnagyobb ostora; a bresciai 
lt!idoro Ciario, ki a vulgátát javította. Ide volt küldve a két hires 
löveni tanár Bajus Mihály és Hessels János, kik a mala3ztot illetőleg 

téves tanokat terjesztettek. 
Itten nem egyes kérdésekről, miként a constanzi zsinaton, de 

az egész kath. tanról söt az egyház létezéséről volt szó, és olly szel
lemi f01-rongás közepett veszélyes volt azt összehívni, felette nehéz a 
kellö határok között tartani. Azonkivül hogy a protestáns fejeddrock 
abban részt venni vonakodtak, a katholikus királyok versengései s a 
bibornokok és nemzetek igényei és ösfzejátszásai minden lépten uj 
nehézségeket gördítettek eléje. Miiltá.n ~z incgen püspökök mind
untalan változtatták nézeteiket, a szf'gényebb s kevésbbé követelö 

l anto ta,mque nefario c•·imine poenae ymvilate deterreuntur, cxcomnwnil'ationia luloe 
sententiae vincula f~cinante.v et venejici id generi.~ inetiti aint. 

l) P~ld{ml fegyveres et·övel rend~lkezett, hogy saj/\t bir6·Agánnk itéletnit 
végrehnjthassa tut\g vi!A.giak ellenében i~, ha ~tzok jó keresztényhez nem illö éle
tet foly tattak. 

~) Titkárul volt kijdölve ., .de vonnkodott a~t elfogndni, mert alkalmasint 
lelkében mAr Hklwr is ragaszkodott awn tanokhoz , mellyeknck k:'•rhoztato\ ában 

k/•.söub tollát igénybe kell vnh• vennie. • Pallavlcino. 



- 609 

olasz püspököket kellett megnyerni s azoknak a fejenkénti nem pedi~ 
nemzetenkénti szavazás megállapításával tnLsulyt szerezni 1). Dc 
ha némelly határozatoknál a politika szerepelt légyen is, azok leg
nagyobb részében a meggyözödés és lelkiismeret müködött. • 

A zsinat első szakában,. ru ell y a schmalkaldi háboru alatt tarta
tott, már megállapittatott a megigazulás hitágazata, melly a kath. 
rendszer alapjává leve; most már u. hie1·archiára vonatkozó kérdések 
megvitatása volt hátra. Vajjon a püspöki intézmény és azok hely
benlakási kötelessége isteni jogou alapul-e? vagy ami egyre megy, 
meddig terjed a püspökök függetlensége a pápával szeruközt? s vaj
jon a kulcsok egyedül Péternek magának adattak-e? Laynez Jakab, 
a jezsuiták generalisa, beszédében, melly e gyiilekezet tartama alatt 
kétségkivül a legjele8ebb volt, azt állitá, hogy a joghatósági hatalom 
egyedül a pápának adatott s minden más tiíle származik. És győ
zött; s ekként a pápai fönökt>E:íg, melly már rm;kadozni kezdett, szi
lárd alapot nye1·t, s clhatá1·oztatott 1 hogy egyedül neki van joga a 
canonok értelmezésére s a hit- és életszabályok felállitására. 

Ezen eredmény annak köszöuhetö, mi~ént a püspökök ahelyett 
hogy a pápai tekintély rovására maguknak nj hatalmat szerezni ipar
kodtak volna, szükségesnek találták amannak ámyékában a magukét 
megmenteni. A fejedelmek hasonlóképen belátták, hogy a hittani vi
szálkodások az ö létöket is fenyegetik , s azért rá,iok nézve életbe 
vágó szükség ncn1 az egyhá.zi hatalom hatarai felett ve1·sengeni, de 
&bban maguk számára támaszt keresni. 

Mindazáltal a bensö egyenetlenségekben nem volt hiány; a fe
jedelmek a zsinatot lassusággal vádolták s egyszersmind aiTól is pa
naszkodtak, hogy nincs ottan szólásszabadság, hogy továbbá Rómá
ból minden készen küldetik oda, s hogy a föpapok tulságos készséget 
ta11usitanak a pápai hatalom nevelése körül. A lassuságot pedig az ö 
követeléseik okozták ; ök nyugtalaokodtak, ném~lly reformoktól 
visszaijedtek, máskor ismét egyéni érdekeik elömózditásál·a akarták 
felhasználni a zsinatot. Igy pl. Spanyolország a feliázadt belgákat 
akarta általa megijesztetui , Francziao1·szág és a. birodalom pedig a 
hugonották és lutheránusok elnyomásár·a vagy czirógatására óhajtotta 
azt felhasználni. Továbbá a császár nem csupán a pápai udvar, bre
viarium, legeadarium s egyházi beszédek (sermonarium) reformálását, 
de a két szin alatti áldozást is kijvetelte; Spanyolország kimondatni 

1) ~zol.wyo\czvsmhét. oluAz o\R "Y"I"~vknhiÍrom kiilöuféle ucm~Pt.b~>li föpRp 
yo)t itten jelen. 

XV. 
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kivánta, hogy a piispökök joghatósága isteni eredetü s nem a pápai 
hatalom kifolyása, ök tehát független~k; Francziaország a bázeli .zsi
nat határozatait s a zsinatnak a pápa feletti fensőségét vitatta, a loth
ringisi herezeg s bibol'nok által pedig a papok házasságát, a kehely 
használatát, az isteni tiszteletnek a nép nyelvén való tal'tását sür
gette, mignem a francziaot"szági zavarok oda kényszeritették őket, 

hogy a pápaiakhoz közeledjcnek. 
Elgondolható, milly fáradság{1ba ket·Uit IV. Piusnak és hittudó

sainak ezen egymástól annyira különbözö követeléseket öszhangzásba 
hozni! A még hátramm·adt tárgyak, jelesen a házasság, a tisztító 
hely, a szentek segítségül hívása, a képek és ereklyék tisztelete, a 
bucsuk és böjtök körüli két·,Jésck ezután már gyorsabban tárgyaltat· 
hattak. A fegyelmet illetőleg az alattomos (clandestinus) vagy há
rom hirdetés nélküli házassÁgok, a két szin alatti áldo~ás, továbbá a 
pappá szentclés czim nélkül szigoruan eltiltattak; a bucsuárusok el
távolittattak, az egyházi renelek feladása és a dispensatiók díjmente
sen eszközöltettek; a helybcnlakási kötelezettség kimondatott s ez 
által több javadalomu,alc egy személyra való ruházása megakadályoz
tatott; az egyházi forurri kiváltságai fen tartattak, s a világi birák az 
illy ügyekbe való avatkozástól eltiltattak; a fejedelmek egyházi tár
gyakat vagy személyeket illetőlog semmiféle rendeletokot ne bocsáta
nának ki s adót vagy tizedet ne kívánnának, sem végre a pápl'i bul
lákra vonatkozólag az o x e q u a t ut·-féle jogot maguk szá.má1·a ne 
követelnék; egyházi átok alá vettettvén, a ki ezek ellenére cselek
szik, vagy pedig egyházi javakat és jogokat bitorol. 

gkként a zsinat be lőn végezve (1563, deczember 3), és IV. 
Pius 156!-ik évi január 26-án ünnepélyesen megerllsité annak hatá
rozatait. De azok, kik ettől az egyház egységének visszaállitását 
várták, most az elkülönítést megállapítottnak I!Hták. De igazán szólva 
a zsinat nem lehetett békéltető s határozataiban nem követhetett más 
utat, mint a mellyen az egyház eddig járt. Most már mindegyik fél 
határozott állást foglalt el. A vallási véloményekbe politikai érdekek 
vegyültek; a vilúg két Ubon·a volt felosztva. Az ellenfélleli kiegyez
kedés nem volt többé várható, a katholikusok között pedig semmiféle 
alkudozásra söt vitatkozásra. sem volt szükség. Nem maradt tehát 
egyéb hátra, mint tisztába hozni a kath. hit 1·endszerét, s valóban sok 
nézotkülönbség kiküszöböltetett abból s ek_ként a hittan a positív 
tudományok sorába emeltetett, megtisztíttatván az a vitás _kérdé
sektöl. 
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Reformok. 
Az egyetemes reform, melly már világosan kimondatott és elő

készittetett, nem jöhetett mástól, mint attól, ki arra felülről fel volt 
hatalmazva, csak igy nem kellvén a központtól elszakadnia s magát 
a tagadásra fektetnie. Az emberek azt hivék, hogy ök magok ele
gendők e munka véghezvitelére, s megbontván az egységet kitasziták 
magok alól az alapot, melly azt törvényesitheté. Most már a protes
tansok a tagadás és tiltakozás terére valának szoritva. Az egyház a 
tőle elszakadt és magát elkülönző ellenzék ellenében csak ugy véd
heté meg magát, ha a régi hit bástyái közé vonulván, ottan er<ís állást 
foglal el; de még a katholikusok által sem fogadtattak el minden 
szabályai ama zsinatnak, melly nagyon távol maradt attól, hogy az 
egység visszaállitására vonatkozólag táplált reményeket kielégítse. 

Ha a hitet érdeklőleg tökéletes egyetét·tés uralkodott legyen is 
a katholikusok között, a reformot és fegyelmet illetőleg sok érdek 
sértve érezte magát. V eleneze ment elő jó példával a zsinat határo
zatai elfogadásában j azután a toscánai Cosmo de' Medici, késöbb 
Lengyelország és Portugalia minden meg.-zoritás nélkül, II. Fülöp 
pedig azon feltétél alatt fogadta el azokat, hogy végrehajtásuknál 
államai törvényei pontosan megtartassanak. IX. Károly visszautasitotta 
azokat mint olly an okat, mellyek a királyi elöjogokt·a nézve sérelme
sek lennének t! a máshitiieket elkeserítenék j sőt midön IV. Henrik 
beleegyezett volna azok elfogadásába, erös ellenzékre talált, s ekként 
fot•maszerint soha sem, csakis hallgatólag fogadtattak el. Németor
szágban, miután a pápa a két szin alatti áldozást s a papok há~assá
gát megta.gadta, birodalmi törvény gyanánt nem fogadtattak el, csak 
mint póttörvény szerepelvén az itten, a l1ittant érdeklő pontok azon
ban az egyház kifolyásáRak tekintetnek. Ugyan ez áll Magyaror
szágra nézve is. 

lV. Pius egy hitvullást szerkesztetett, mellyet minden egyházi 
személy és tudor tat·tozott aláirni, s mellyben a hitágazatok határo
zottabban valának kifejezve mint a zsinatban. Teljes hit fejeztetik 
ebben ki az apostoli hitvallás s a Kri8ztus Jézus által rendelt szeDt
ségek iránt, mellyek mindnyájan megszarzik a malasztot i a trienti 
zsinatnak az eredeti bünt és megigazulást érdeklő minden határozatai 
elfogadtatnak i az élökért és halottakét-t tartott misében valóságos 
engesztelő áldozat mutattatik Le j az Oltári-szentségben Krisztus Jé
zusnak teste és vére valóságosan és lényegileg jelen vagyon, ugy 
hogy abban a kenyér és bot· lényegökben a Krisztus testévé és vét·évé 
változnak ; Krisztu~ .T é z ua akár a kenyét·

1 
akár a bor sz inc alatt egé-

::J9• 
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szen vétetilt i hiszen a tisztító helyben és a haloUa.kért való imák fo
ganatosságában i üdvösnek tartja a szantek segitségül hívását, kik 
érettünk e~edeznek i az ereklyék, Krisztus, az ö ~nyja s a szentek 
képei tisztelendöki Krisztus hatalmat adott egyházának a hivekre 
nézve olly üdvös bucsuk engedélyezésére i a római kath. és apostoli 
<'gyház anyja és tanitó mestere a többieknelt ; a pápának, Krisztus 
vnlódi helyetinökének és sz. Péter utódjának, engedelme&ség igért;tiki 
s végre elfogadja mindazt, mi a hagyomány utján ránk maradt és a 
zsinatokban kiilönösen pedig a tJ·ieutiben elhatároztatott. 

Mindazálta l némelly dogmaticus pontolt függöben maradtak 
még a katholikusok kiizött. A zsinatnak a pápa feletti fensösége, 
mellyet a constanczi és bázeli zsinal mondott ki, a németek által 
most is vitattatott; a f1·ancziák pedig gnllicán szabadságaik sarkkö
vévé tették azt. Ennek következtében egyenesen megtagadtatott 
az egyház gyüleltezetétöl különv:\lt pápa c~alhatatlansága, és jeles bit
tudósok valának e néz•'tben, n nélkül hogy a ),ath. anyaszentegyház
tól elszakadtak volna. Bellarmin bibornok ellenben rendithetlenül 
védte a pápa fensöségét, s azt állítá, hogy az független minden em
beri itélett/:11 s lelke a tá1·sadalomnak, mellynelt a világi hatalom csu
pán csak teste •). Egy szóval, megujului látszottak VII. Gergely kö
vetelései, és soha sem védetett nagyobb ll évvel s élesebb é1·vek kel az 
egyháznak az állam feletti korlátlan uralma. 

Mindazáltal a pápák kényszei'Ítve valának igénybe venni a fe
jedelmek közremüködését, és valúban a baj<>r herezeg nyiltan támo
gatta öket, ki azáltal, hogy egy hatalmassá vált elv támaszaúl ajánlá 
fel magát, nagy politikai jelentőségre vergődött. A birodalom egy
házi fejedelmei szintén közremüködtek a szent szék megszilárditásá
ban, saját kárukkal tapasztalván, hogy az ennek irányában nyilvá
nult ellenállás, most már ellenök fordult. Más részről a hatalmasok 
mindig arra törekedtek , hogy lerontsák a gátot, mellyet az egyházi 
hatalom ellenökben felállitott, és ha a protestánsok nyilt lázadás által 
egy csapással elérték azt, a katholikusok viszont mellék utakon igye
keztek ahhoz eljutni, ekként lelkiismeretöket is megnyugtathatni s 
dicsvágyukat is kielégithetni vélvén. Igy pl. Velencze, XIV. Lajos 
és a német császárok különbséget iparkodtak tenni a politikai és 
papi jogok között, és öregbiteni amazokat, anélkül hogy a hittant 

1) Sumntt"' pontifex sintpltciter et absolute ettt 11upra Ecclesiant unitJenan• et 
.yupra concilium gentWale , ita ut nullum in lerri .• trupra .• e judi~em a,qnJJscal. D<
concilii ltnctot·. (:, 17. 
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megsértenék. Evégből szitottá.k az egyéni dic:;vágyakat t; független
séggel kecsegtetvén az illetöket 1 oda müködtek 1 hogy államaik 
papjait a többiektől elszakaszszák} s azokat az egyház fejével való 
közvetlen érintkezésben gátolják 1 különálló egyházakat alakitván, 
hogy igy engedékenyekké tegyék azokai azon hatalom irányában, 
melly nekik élniök megengedi. Ekként a pápák kénytelenek valá_ 
nak tulzó követeléseiktől elállani, sa fejedelmek lassanként elsajátiták 
az egyházi jogokat, mellyeket a protestánsok erővel magukhoz ra
gadtak. Eközben az ál-decretalisok megsemmisittetvén, a pápai te
kintély megszilárdult, mert kimértebb vala, s az egyházi jog annak 
előnyére módosittatott. Ez egészen uj alakot öltött a protestánsoknál, 
hol a fejedelem a lelki föhatalommal Í!i fel lön ruházva, azaz önke
nyére bizatott valameily vallás-gyakorlatot eltiltani vagy megen
gedni, az egyházi hivatalokat betölteni} annak javai felett rendelkezni 
és az egyházi joghatóságot s a püspöki előjogokat gyakorolni ; hol
ott az egyh.iz léte els/j perezétől minden erejéből küzdött azokért, 
különben lehetetlen lévén függetlenségél mcgtartania. 

A másik kérdé~, melly csak részben oldatott meg a zsinat 
által, részben pedig szabad vitatkozás tárgyául hagyatott, a malaszt 
kérdése volt, és csakugyan a következö században látni fogjuk a 
hosszas visz;,\.lkodást, melly Jansenismns név alatt ebbiH szárma
zott. 

EI !éven tiltva bárkin2k s bármi szin alatt a z~inat határozatai 
felett értelmezéseket, jegyzeteket vagy magyarázatokat bocsátani 
közre1 s ki lévén mondva, hogy kétségek felmerültével a szent szék
hez szükséges folyamodni, a pápa a reformot illető határozatok, fegye
lem s egyházi joghatóság értelruezéHére egy, nyolcz bibornokból álló 
bizottságot állitott fel. 

Kaleklzum~>ok. 

Ugy látl;zik, hogy az egyház a középkurban nem adott ki kate
kiz!pusokat, mellyekben a valli,s elemei a népnek fejtegettettek volna. 
Midön Luthet· szemére veté Rómának, hogy az ifjuság és nép oktstá
sát elhanyagolja, Erasmus közrcbocsátott egyet; ezt azután több más 
követte 1 mellyek között legnevezetesebb a Canisius Péter (v o n 
H u n d t) jeztmitáé (lG:-lf1). A trienti zsinat elrendelte egy általános 
katekizmus készítését, sz. Károlyt biHán avval meg, ki három 
domonkos rendü szerr.etcst vett e végre magához munkatársaku1 1); 

1) A bre~ciai Muzio Calino elöbb zárai azut.án terni-i püspök; a gt·nnai 

Lel>nardo Marini lanciano-i érsel<; R a fenebb emlitett Egidio FoRrGrari, 
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Paulus Manutius annak il·ályát nézte át 1) sekként olasz és latin nyel
ven kiadatott (1566), késöbb fejezetekre, az Andrea Fabt-izio kiad~

sában pedig már kérdésekre és feleletekre osztatván oz fel (1574). Es 
ez ama R ó ma i ka t ek i z m us, melly magasztossága és világos 
előadási modora miatt annyira csodáltatik, s mell_,. legalkalmasabb 
annak bebizonyítására, hogy a mély és komoly hittani tudományos
s/tgnak nincs szüksége érvekbe s iskolai formulákba burkoloznia, de 
a világos és szabatos magyarázatban és a gondolat magasztos egysze
rűségében is képes az nyilatkozni. A jezsuiták a malasztról szóló 
tanokat illetőleg nem lévén egy értelemben a domonkosiakkal, igye
keztek annak jó hirnevét kisebbíteni, és más katekizmusokat bocsá
tottak ki, mellyek között n Bellarmin hibarnoké álJ első helyen. A 
protestánsoknak szintén valának katekizmusaik, mellyek egyszerii
ebbek de egyszersmind tökéletlenebbek a mieinknél, miután számta
lan kérdéseicet érintetlenül hagytak, sokakat ismét illően meg nem 
oldhattak, igy hozván azt magával hitök ingatag alapja, melly azon 
kérdést kelti fel az emberben, miért nem tag11dnak hát mindent, ha 
már egyszer annyit megtagadtak. 

· A ledérség, mellyet az irodalom terén tapasztaltunk, felette ká
ros volt a fensőbb rendü dolgokra nézve is. Az apocriph lectiók, a 
nevetséges karversek (autiphonae) s a bo hozatos szertartások, me Ilye
ket a tudatlanság és együgyüség csempészett be az egyházba, javítás 
után kiáltoztak ; de vajjon a fellengzős tudósok, vagy a bibornokok, 
kikben undort gerjesztett sz. Pálrosz latinsága, alkalmasak lehettek-e 
ezen munkára? X. Leo a vicenzai Zaccaria Ferreri guardai püspö
köt bizta meg a hymnusok kijavításával, de az ujak, mellyekkel a 
régiek pótoltattak, épen olly hibátlanak valának irály, mint hidegek 
érzelem tekintetében. Ferreri közbejött halála miatt nem dolgoz
hatta át az egész breviáriumot, azért VII. Kelemen Quignonez-t a 
Santa Croce egyház ·bibornokát bizta meg avval, ki csakugyan ké
szitett is egy sokkal rövidebbet, melly épen e tulajdona miatt sokak
nak tetszett a csak kevésben mult, hogy a régi el nem töröltetett, s 
ekként a hagyomány félre nem vettetett. V. Pius elveté Quignonez 
breviariumtit és egy ujat bocsátott ki, anmtk használatára miodazon 
egyházakat kötelezvén, mellyek legalább is kétszáz éves b1·eviarium-

1) ~~~t tagRdjn LagomarMiuo , l<i L~1izo11yiljll. l10gy ll lalíu sz(ivrgii k~te
kizmusualt Calino pliRpök 9 ll milanoi Pietro Gnlesino t!R Ginlio PogiRno wlll\nak 
~zerkeztil i, 
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mal nem birlak i ezen engedmény azonban épen nem akadályozta 
azt, hogy a legtöbb egyház a rómait fogadja cl, mellyet azután csak
hamar a miaekönyv követett. 

Épen olly szükséges volt a bibliána), a nyelvészet és értelmezés 
haladásával párvonalban álló kiadása is. A görög szövcget illet8leg 
a Stephanus Roberté tartatott meg i a latinra vonatkozólag pedig a 
zsinat által egyedül a vulgata nyilváníttatott hitelesnek, anélkül 
azonban, hogy kimondatott volna, mellyik kézit·at vagy nyomda után, 
minek következtében maguk a katholikusok is azon kiadást válasz· 
ták, ameily nekik leginkább tetszett. Uj fordítások is eszközöltet
tek, minll pl. az Ario Monta~oé, vagy pedig a régiekben lényeges 
változá'8ok tétettek, mint pl. az lsidoro Olario kiadásában. V. Sixtu~ 
ezen szabadosságat einyornni akarván , egy uj kiadást bocsátott ki 
(1590)1 egyedül ezt akarván hitelesnek tekintetni; miután azonban 
ebben hibik fedeztette], fel 1), visszavonatott, s VIII. K~lemen egy 
másikat adott ki. Egyébiránt a protestánsok magok sem hiszik, 
hogy az 8 biblia-kiadá~aik jobbak lennéneit a mi vulgatánknál. 

IV. Pius Rómába hívta Paulus Manutiust, hogy utólérhetlen be
tllivel bocsátaná közre a Szentatyákat. 

E•·kölc~l rt•form. 
Az erkölcsi reform sokkal jobban sikerült az egyházban, mint 

az illy zavnrgások közepctt remélieni lehete; nem akadályoztatván 
az azon gőg által, mclly a tévhitneknek miben sem akar adni igazat. 
A elaesikai bálváoyzás valamint a müvészet, irodalom és vitatkozások 
terén, ugy az életben is az erltölcsi érzelemnek engedte át helyét. 
Számos tartományi zsinatok tartattak a babonaságak és erkölcstelen
Bégek maradványaiaak kiirtása végett, s azt lehetne gondolnunk, mi
kéut ama jámbor ujitók avval bizelegtek maguk nak, hogy sikerülend 
nekik a világot az apostoli kor tiszta erkölcseilwz visszavezetni. Szent 
Károly ritualejában visszaállítja az els8 századok szigoru vezeklé~eit; 
Gianfrllnceseo Bonomo vercelli-i püspök a comoi egyházmegye láto
gatására lévén kiküldve, a többi szigoru intelmcin kivlll arra hívja 
fel a püspököt, hl)gy értékes há~i butorakat kitlönösen pedig ezüst 
edényeket és gyertyatartókat ne tartson, ezek árából sok szegényt le
hetven eltáplálni·; XUI. Gergely a trienti zsinat határozatait a leg
kisebb pontig foganatha vétetendő apostoli látogatókat küldött ki az 

l) XlV. n~rgr·l~· Itital llZ lndE':lhe tr.\tetett' s mo~t már CBRk hibliographiai 
ritkasa\g. 
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egyházak, jótékony egyosliletek és testvérületek 11zámadásainak meg
vizsgálására, kik tullépvén hatáskörüket sok elégületlenséget támasz
tottak, amiért is több fejedelem jelesen II. Fülöp kizárta öket államá
bóL Az inquisitio szintén feléledt s kiváltságok és engedmények 
igéretével szolgálatába csalogatta a férfi és nöi testvérületekl't, s nem
csak az eretnekséget és hitetlenséget fürkészte, de még arra is kiter
jes~té figyehnét, hogyan töltik be az illetök vallási kötelmeiket j pén
teki napokon a konyhákba is betekintett, s az egyetemi tanárok vé
letlenül elejtett egyes szavait is szigoru bonczkés alá vette. Illy 
eljárások sérteni látszottak a fejedelmi jogokat, és a fejedelmek, kik 
elöbb hangosan kikeltek a vi~szaélések ellen, most nem tudtak meg
barátkozni azok gyógyszereiveL Velenczében egy jezsuita ünnep
napokon maga köré gyüjti a gondolásokat, öket a keresztény hit igaz
ságaiban oktatandó j de a köztársasági eiüljáróság azon gondollltra 
j ö, hogy a gondolások minden rend ü személyek kel érintkezvén, köny
nyen kémek gyanánt használtathatnak fel; azért az összejövetelt 
betiltja s a jezsuitát elkergeti. Egy másik a farsang ellen kell ki, 
azt mondván, hogy jobb lenne ezen pénzzel a pápát a köztársaságra 
olly veszélyes törökök elleni hadjáratában segíteni, a miért is az eiül
járóság öt is eliizte. 

V. Pius, kiről Baco (D e b e ll o) ezt mondá: 11 Csodálkozom, 
hogy a római egyház még szentjei közé nem emelte ezen nagy em
bert" mflgtiltá az orvosoknak valameily beteget háromszor megláto
gatni, anélkül hogy ez meggyónt volna; annak, ki a vasárnapot meg
szegte, egy e>gész napon a templom előtt kelle állania még pedig 
hátra kötött kezekkel; ismétlés esetében a városon végig korbácsol
tatott j harmadik iz ben pedig nyelve átfuratott és gályarabságra kül
detett. 

A pápai udvsll' és Róma városa egyházias alakot és szellemet 
ölte magára, és Tosco bíbornok csupán azért nem választatott pápá.vá, 
mert néha nem a legillöbb lombard tájszólamok repültek el ajkairól. 
A helybenlakás a püspököknek és minden javadalmas egyházi sze
mélynek szigoru kötelességévé tétetett. Azon visszaélés i~ eltörölte
tett, melly ezerint apátsági és püspöki javadalmak világiakra söt 
katonákra is ruháztattak, kik azután el szokták mondogatni: a z é n 
e g y h á l'.i am , a z é n s z e r z c t e se im , épen ugy mintha csak azt 
mondottákvolna: az én szolgáim, az én lovaim. Anepo
tismus rosz hir be jött, s ha mindjárt a következő században ismét 
lábra kapott legyen is az, egészen más természetet öltött magára j a 
pápák ugyanis ekkor rendesen két unokaöcsesiikd szokták maguk 



mellé venni, fl ezt"k egyike bihornok, a má~;ik világi volt, kik ha 
méltóságokkal és kincsekkel elhalmoztattak is, uralomra nem jut
hattak. 

A bíbornoki és piispöki allomások fényét nagy férfiak nevelék : 
igy pl. Villanovai sz. Tamás valenzai érsek; az épen olly mély belá
tása mint becsületes Rusticucci ; Borromaci Károly az egyházi kor
mány és lelkipásztorkodás valódi ujjáteremtője; az ö unokaöcscse 
Federico, ki bátyját olly Azerencsésen utánozta j Salviati, ki még 
most is él a bolognaiak emlékében j Santorio szigoru erkölcsü férfiu, 
ki valóban méltó volt azon kitüntetésre, hogy az inquisitio élére állit
taesék j Gaspare Contarini, ki mcsteret Pomponazzi t a Mlek halha
tatlanságát illetőleg megczáfolta, s számos értelmez1i és polamicus ér
tekezéseket, a piispökök kötelmeiről pedig két könyvet irt, s dicsé· 
retére legyen mondva kevésbbé éles irálylyal, mint az az akkori hit
tudósoknál szokásban volt; Tolomeo Gallio di Como, ki hazáját el
számlálhatatlan jótéteményekkel halmozta el, a többek közt egy col
legiumot alapított, mellyben az egyhá~megye gyermekei neveltetné
nek és pedig nemrsak a nyelvtnnban és ékesszólásban de a müvésze
tekben és mesterségekben is ; egy szbval, olly mütani oskplákat állí
tott, mellyck ir1\nt századunk annyi rnkonszenvet tanusit. Madruzzi 
trienti bíbornok, ki a bíbornoki testiilet Cátojának neveztetett, az osz
trák politika vezetése köriil tüntette ki magát j és igy tovább a hir
neves D' Ossat, Du Perron, Toleto, valamint Sourdis és La Rochefou
cault bibornokok, kik Francziaország Borromaei Károlyjainak hivat
tak. Fabio Chigi, pápai követ a westphaliai béke-congressusnál s 
késöbb pápa, ágya alatt mindig egy koporsót, s asztalán egy ember· 
koponyát tartott, s c1mpán gyökerekkel táplálkozott. Guglielmo Sir
leto, hiboros bölcséRz és élő könyvtár, nem találta magához méltatlan 
dolognak a Navona pia<'zé.n járó kelő faárus gyermekeket maga köre 
gyüjteni, öket a ka tekizmusban oktatandó. A veronai Agostino Vali
erinél alig tudja az ember, ritka tudományosságát vagy törhetlen lelki
ismeretm!ségét csodálja-e inkább. Caesare Baronio egész napon át 
egyházi történeimén dolgozott és szolgáival étkezett 1). A Rota au-

') Barouius bíbornok finom mii~rz~kkel birt s nagy ti~r;telettel vbelletett 
11 miivé8zct. ir{mt. Tgy pl. R sz. NerNIA é~ Achilleus egyházára, mellynek czi
mét vi~elt.to, miután azt régi alakjá hl!. visso:akllitotta vol nR, a következi! ielirn
tot tétette : 

Presb:yter Oard. Sueeassor Quiaquis Fuerls - Roso Te Par Gloriam Del 
!t - Per Mertta Borum Martyrum - Rtllll Demlto, Rlhll Mlnulto, Rlbll MU· 
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ditm·ai közöl még ma is dicsér~ttel említtetik Mantica , kinek iratai 
a jogi akademiák- és törvényszékeknél föltétlen tekintély lJ en állottak; 
és Arigon e, ki inkább az ügyködés mint a tudományosság terén szere
pel vén, mint illyen rendithetlen jelleme által tünt ki. A nuntiu
sokról, kiknek hivatásuk volt ama kor zivataraival szembeszállani, 
gyakran fogunk emlékezni, sőt érintettük is már Bellarmint, ki a hit
tani vitatkozás terén épen olly hil'Devct szerzett magának ruint eré
nyes élete által. Igen jól illenek mellé a tudós Cla\·io és Gianpietro 
Maffei, melly utóbbi liviusi zamattal irta latin törtéMlmi munkáit. 
Muretus, egy másik kitünő latinságu férfiu, eredeti és élénk modorban 
a P & n d e c t á kat fejteget te. A spanyol Azpilcueta válaszai ora
cuium-oknak tekintettek az egyházi jog terén, és XIII. Gergely gyak
ran órák ig értekezett vele; mindazáltal nem tartotta magához mél
tatlanoknak a legalacsonyabb kórházi szolgálat.okat sem. Illy férfiak
kal környezék magukat a pápák költők és katonák helyett, kik egy 
századdal előbb a íJitpai udvarokat megtölték. 

Tudományos lnté.zetek. 
Mindazáltal most sem hagytak alább a pápák a tudományosság 

pártfogolásá.val, sőt inkább helyesebb irányt követtek abban. A hit
tani tanulmányok hanyatlásával a jezsuiták áthatva a reformált katbo
licismus sz<!llemétöl az oktatást igyekeztek magukhoz ragadni; és 
collegiumaikból legelöbb Bécset, késöbb Kölnt, Ingolatadtot népesi
ték be egyéneikkel, honnét azután Ausztriát, a Rajna és Majna men
tét a a ném et Rómát Münchent áraszták el; és oda törekedtek, hogy 
a kath. egyetemek bátran versenyezhe~lilcnek a protestánsokkaL Sza
bad szellemek és uj igazságok feltalálói, az igaz, ök nem voltak, de 
igenis szolgálatkész s elözékeny férfiak s mentek minden személyes 
érdektől és egymás kisegítésében fáradhatatlanok. Azon uj nemü 
roham közepett, mellyet a román EUJ·opn a német ellen intézett, az 
egymással viszálkod6 s véleményeikben szélágazó német hittudósok 
legyőzettek azon kevésbbé emelkedett de azorosan összetartó szelle
mek által, mellyek a Jegki~cbb részletekig kisimított s minden két
séget kizát·6 tanokkal állottak elő. A jezsuiták egyidejüteg szegények 
számára i8kolákat alapitottak s az egyházi sz6noklat terén is müköd
tek, hol valóban csodálatos eredményeket mntattak fel, ugyszólván 
lelkesedést támaaztván a vallás iránt. •) 

tato - Restitutam Alltiquttatem Pie Servato - Sle Te Deus Martyrum Saorum 
Precibas - Semper. Adju.vet. 

1) Az 1688 kl bordel\ux i ZRinat ellt mondá: De acholi11, in proemio recte 



(119 

A piispököknek kötelességill tétetett, hogy minden egyes egy
házi megyében papnöveldét állitanának fel. XIII. Gergely huszon
három collegiuroot alapitott és látott el javadalmakkal i és pedig 
egyet száz német és magyar i(jú részére, egyet-egyet az angolok, 
görögök és maroniták számára ; a római collegiuroot ujból fölépité, a 
hitujonezok részére ismét külön collegiumot alapitott i azután Ful
dában, Dilingenben, Kolozsvál'on Erdélyországban, Grátzban Stájer
honban, ugyszintén Olmücz. Prága, Bécs, Augsburg, Ponta-mousson, 
Douai, Brauosberg városokban egy-egy collegiuroot állított, végre 
Loretoban az illyr co1legiumot, JRpánban pedig hármat alapitott j 
ezenkivül két millio római tallért tett le a szegény tanulők segélyezé
sére s egy milliót a vagyontalan leányok kiházaeitására, vagy ha ked
vök tartaná, zárdaezüzekké leendö neveltetésökre 1). Ferdinando 
Medici biborookot egy keleti nyomda állitására birta, ki több tudóso
kat jeltleen a florenczi Giambattista és Girolamo Vecchiatti testvére. 
ket kéziratok gyüjtésc végett Aethiopiába, Alexandriába és Antio
chiába utaztatta, s betüket öntetett, és ekként Rómában csakhamat• 
több mint litven keleti nyelven jelentek mllg nyomtatványok. 

Propagandn. 
A D e p r o p a g a n d a fi d e társuLt t (C o n g r c g a t i o) XV. 

Gergelynek és unoka.öcscsémk Lodovico Lodovisi-nak köszönheti 
létrejöttét (1622). l%ben tizenhArom bíbornok, három föpap, egy 
titoknok foglalkozott a hit terjesztésével s a hitküldérek kormányzá· 
sával, kik, miután számuk az e czélra hagyományozott összegek által 
mindinkább öregbittethetett, roppant tevékenységet fejtettek ki, s e 
központból cláraszták az egész föld kerekségét, az Andesekiöl egé
szen az Alpesekig, 'l'ibettöl Skandináviáig, lrhont61 Chináig, min
deniitt a protestansok vagy nestoriánusok, mahomedánusok, buddhis
ták és bálványimádók megtérítésében fáradozván. Az apostolkodá!! cso
dái leginkább a két indiai misAiókban ujultak meg j bámulandó volt itt 
a missionariusok hösiesAége s mondhatni természetfeletti az eredmény; 
már előbb érintettük az egyházi !IZÓMkok buzgalmát, az üldözések 
dühét, a hit bámulatos terjedtisét s a szaretet és bátorság gyümöl
cseit, Az Eurapában szanvedett annyi veszteség után mintegy vigaszta-

quodam Itujus aeruli aapie11let· mandatum esi, nihil esse de quo conciliuni dit~initu 
&niri pouit, quo,m de recla puerorum institutio'le ; juventtu enim ut q~es ae aoboles 
reipublicae ; quae si, dum adluu tenera diligenter excolatur, maa:inwa el ntel·ae aua
cilaJio frucitu feret; c011tra tlero, ai mgligenter, aut null~ aut amari1timoa. 

') Tlraboscht, VII. köt. I. könyv, 3. fej. 
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lásul követek érkeztek a pápákhoz Abissiniából, Japánból, Perzsiából 
s Kelet régi tartományaiból, ugyezintén az uj világhól Amerikából, 
hol püspökségek, kolostorok, oskolák és kórházak állíttattak. VIII. 
Orbán az ugynevezett apostoli semináriumot alapítá, melly a mis
s~onariusoknak növeldéül, a reformátio által állomásuktól megfosztott 
f'ópapoknak pedig menhelyül azoigáina j Antonio Barberino bíbornok 
abban tizenkét helyet alapitott a georgiak, perz~ák, nestoriánusok, 
jakobiták, malchiták és koptok számára, hetet az aethiopok s hatot 
az indiaiak vagy örmények részére. 

V. Sixtus inkább nagy fejedelem mint nagy pápa, hetvenkét 
buJlát bocsátott ki, mellyek mindannyian a hit és erkölcs tiszta8ágá
nak fentartására irányozvák j átkokat szórt a házasságtörők, kéjhöl
gyek és csillagjóslat ellen ; az uzsorát és társasági szerzödéseket ille
tőleg rendeleteket bocsátott ki, mel.lyek egyházi jogtudósainknak mai 
nap is sinórmértéklll szolgálnak j a bibornokok számát hetvenben ál
lapitá meg, kiknek feddhetetlen élctüeknek kelle lenniök. 

Mennyire kifejlett legyen a vallásos érziilet a nép között, mu
tatják azon számos s különféle csodák, mellyck c korban megtörtén
teknek lenni állíttatnak, ugyszintén a gyakori természetfeletti jelené
sek. A Boldogságos Szüz némellycknek megszólalt, másoknak meg
jelent, egy helyiitt képe izzadott j Luccában 1558- ban játékközben 
egy katona veszitvén, a Boldogságos Sziizet súdalmazta s a koczká
kat hozzá dobta, de karja azon pillanatban eltö•·ött. Ezen csoda bal
lattára özönlöttek az ajándékok s egy félév alatt mintegy kétszáz 
ötven bucsumanet zarándokolt ide, s ezek ájtatos adományaihól épült a 
csodatevő Boldog-Asszony temploma; szent Károlynak Carvaggió· 
ban jelent meg a szent Szüz, Treviglioban pedig siránkozó },épe arra 
inditotta a francziákat, hogy feltett szándékuk tól, a tartomány el
pusztitásától elállanának j egy szóval, nem volt vidék Olaszország
ban, hol azon időben valameily uj csoda ne történt, vagy pedig a ré
ginek emléke meg ne ujittatott volm1. 

A szentek életiróihoz sziikséges folyamodnunl,, ha bámulni akar
juk egy Cardona Katalin herczegnö, f'gy Beatrice d' Ognes, egy Ca
millo de Lellis, egy Pasquale Baylon, egy Diego s Pier d' Alcantara 
csodás erényeit, kik SpanyoloJ'szágban 'fhehais hajdani remetéinek 
vezekléseit ujból föléleszték j vagy pl. a keresztről nevezett Jánoséit 
ismerni ohajtjuk, ki sz. Terézzel társulva az É n ek ek é n e két 
versekben és elmélkedésekben fejtegette. Ugyanakkor Avilai János 
Andalusia városaiban és hegyeiben harsogtatta hatalmas egyházi be
szédeit, szerzetestársa Granadai Lajos pedig a domonkosiskat egy 
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keresztény bölcsdettel és egy szónoklati könyvvel (sermofaarium) 
ajándékozta meg, az elsö által gondolataikat kormá.nyzandó, a másik
kal szavaikat szabályozandó ; Luis Ponce de Leon pedig a költészetet 
a mennyei sugallatok megéneklésére kényszeríté. Lengyelországban 
Kostka Szaniszló, Olaszországban Luigi Gonzaga s Maddalena de' 
Pazzi valóságos csodák valának a bensö tökély-, szeretet- és az örök
kévaló dolgok szewlélésében. 

Egy jez~uita 1569-ben a tanuló ifjakból egy társulatot alapított, 
a Boldogságos Szüz pártfogásának kinyerésére , melly Nápolyból 
Róma-, Genua és Perugiából csakhamar annyira elterjedt, hogy 1584 
ben már minden olaszországi városban viragzott az, s XII. Gergely 
bucsu engedélyekkel látta azt el. Ezen szellemi egyletek késöbb az 
oskolákból a nemzet minden osztályára á.tszármaztak és müvészek, 
nemesek, kereskedők, tisztviselök illy társulatokat alakítottak, mind
annyian a Szliz Mária segítségül hivásá.t tüzvén· ki egyesületök ezé). 
jául. Rómnban az isteni ezeretet gyülekezete alakult, mellynek a 
többek közt tagjai valának Contarini, Sadoleto 1), Ghiberti, Ca•·affa, 
késöbb mindannyian bibornokok, ugyszintén Gaetano Tiene és Lippo
mano. Floren ez ben Alessandro Medici bíbornok a k e r es z t é n y 
o k t a t á s egy letét alapi tá (!602) , I p poliLo Galantini selyemárust 
bizván meg annak vezetésével ; s mai napig is fenáll az különösen a 
selyemgyártók számáa·a. Ugyanott Albcrto Leoni ösztönzésére a ke
resztelendők ( catecbumeni) részére egy intézet alapittatott. Milanó
ban Castellini da Castello pap a k e r e s z t é n y r e fo r m társula
tát alakítá, s ennek feladatául a gyermekeknek a katekizmusban való 
oktatását tüzte ki ; tagjai két~öbb a g y e r me k ek sz o l g á i n ak 
(S e r v i d e' p u t t i n i) nevezték magukat. 

Szerzetesek. 
Különbözö eszközökkel, de ugyanazon reform-ezálok felé tört 

az uj szerzetesrendek alapitása vagy a régiek átalakítása, mellyek a 
vall!sosság visszaállítására és a szea·zetesrendek megfiatalitására va
lának irányozva épen akkor, midön a németek ez utóbbiakat egészen 
eltörölték. A calabriai paulai sz. Ferencz már 1435 ben a M i n im i 
szerzetet alapítá, mellynek tagjai Spanyolországban a g y Ö z e l em 
a t y á i n ak neveztettt>k, az ö könyörgéseiknek tulajdoníttatván a 
mórok fP.lr.tti diadal , Francziaországban p~'dig j ó em b e r e k n ek 

') l:iadoleto Sz. Pdl Rómaiakhoz i1·t le·velének értelmemében semipelagianus 

elveket Mlitva\.n fel, munké.,ia be tiltatott; de ö lll. Pa\.1 ellitt csakhamur Azea·t!

nyen vbRzR vonta tévelyeit. 
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hívattak, ezen név alatt lévén ismeretes alapítójok XI. Lajos udvará
ban. Guadelupa János Spanyolországban a mezitlábasokat hozta be, 
kik Olaszországban R i fo r m a t i 1 Francziaországban R e c o ll e t 
név alatt szerepeitek j Alcantarai Péter pedig ugyanott a sz. Ferencz 
rendűek szabályait alakitá át. Matteo Baschi montefalcone-ei mino
ritának megjelenvén sz. Ferencz, ez öt a szcrzet szabályai szigoruabb 
megtartására intette, melly alkalommal látván, hogy rendje alapítójá
nak durvább köntöse, csuklyája pedig egészen más alaku vala és 
sem skapulárét sem czipöt nem viselt, egészen ö utána öltözködve je
lent meg VII. Kelemennél, ki neki ezen uj szigorok behozatalára en
gedélyt adott (1525) j B innét származtak a magános életü minoriták 
szakállal és hosszu csuklyaval, melly utóbbitól kapuczinusoknak ne
veztettek. Csupán Olasz.országt·a kellett volna szoritkozniok, de a 
Lotharingiai bíbornok a trienti zsinatból nehányat Francziaországba 
vitt magával, hol miután a pápa a tilalmat megszüntette 1 Medici Ka
talin által sziveBen fogadtattak s csakhamar mindcnütt elterjedtek. 
Valamint a jezsuitlik a müveltebb osztály, ugy ök a köznép részérc 
alapittattak, egyezerűek sőt gyakt·an nevetségesek valának, de ezt 
valamint ujooczaik kipróbálására alkalmazott különcz szabályaikat 
elfeledteti azon hői!ies önfeláldozá~:~, mellyet a jelen században kiütött 
döghalál alkalmával tanusítottak. A sz. ~'erencz szigoruabb szabá
lyait követő szerzeteBek, kik késöbb mezitlábasaknak neveztettek el, 
OlaszOI·szágban 15(!2-ben hagyattak jóvá, s itten huszonöt, Spanyol-

. országban és Portugaliában tizenkét s Francziahonban tiz szerzettar· 
tományra tettek s:1;ert. A párizsi Massar Vincze sz. Ferencz harma
dik rendjét hozta be , me !ly 11 t r i c t i o r i s o b se r v a n t i a e vagy 
sz. Antal Pzerzetesei néven hívattak. A kapuczinusok és az obaer
vansok kivétetui kérték magukat a trienti zsinat azon engedélye alól, 
mellynél fogva minden szerzetesrend még a kolduJók is fekvl:lvagyont 
birhattak. 

Paolo Giustiniani ( 15~2) a kamaldulensieket reformál ta, mind · 
egyik ezerzetest a hegyek között és pusztaságokon ktillln czellácskába 
rendelvén B remetéknek nevezvén el öket. Jean de la Barriére (1577), 
ki a Fe u i ll a n t-ok Toulouse malletti apá ts ágát birta, a cisterei 
rendet reformálta, szigoruabb szabályok alá vetvén, s leülönösen hall
gatásra és kenyeren s vizen való folytonos böjtre kötelezvén öket, 
kik Feuillants név alatt nem sokára elterjedtek. Leruel a premont
reieket, Pierre Fourrier pedig a sz. Ágostoniakat refot·málta. 

Sz. Benedek szerzeteseiböl a maurin-ok származtak ( 1618), kik 
a tudományos életre és oktatáBI'a kötelezték magukat s mint illyenek 
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VIII. Orbán pápa által meg is erősittettek. Két évi novitiatus után 
öt évig a bölc~eletbon és hittudományokban oktattattak, azután pedig 
egy évig elmélkedésekkel az egyházi rend fölvétoléro készültek. Kis 
s e m i n a r i u m o k a t vagyis gyermek-oskolákat alapitottak , és 
annyira elterjedtek, hogy 1718-ban Francziaorezágban száznyolcz
vanhat apátságuk é3 perjelségök volt. Nicolas Hugues Maoard az 
egyházi régiségek felé irányzá figyelmöket és L' a r t d e ., e r i fi e r 
les d a t es czimii bámulatos munkájok által megvettették a tudo
mányos történelem alapját. 

A kapuczinus-nők vagy reformált clarissák (Fi g l i e d e ll a 
P ass i o n e) a cataloniai Mal'ia Lorenza Lunga által alapittattak Ná
polyban t538-ik évben. Szigoru böjtök között töviskoronával fejö
kön alamizsnáb6l éltek, anélkül azonban hogy kéregettek volna, ki
vévén a szegények részére. 

Sz. Teréz. 
Avilai sz. 'l'et·éz (1525-92), lelkesítve a vértanuk életiratainak 

olvasása által, még mint gyermek egyik fivérével elszökött az atyai 
háztól, hogy a hitetlenek között lelheese halálát. Visszavitetvén 
lankadatlan imádságban tölté idejét, s késöbb belépett a carmelitan ök 1) 

közé, azokat reformálta (1562) s a klastrom-zárlatot annyira. meg
szoritotta, hogy még a rokoni látogatásokat is csak kivételes esetek
ben akarta megengedni; s szigorával oda törekedett, hogy minél kö · 
zelebb állhasson az Istenhez. A nélkülözéseket és testsanyargatáso
kat nem tartotta elegendönek, de a munk<lt és a házi foglalkozásokat 
is behozta, ezek lévén ezerinte a lélek sava, melly meggátolja, hogy 
ahhoz hiu és meddő gondolatok férkőzzenek. A munka azonban nem 
lehetett értékes, sem müvészi sem reneles idöre szoritva, de csupán 
arra volt irányozva, hogy elfoglalja a lelket s előidézze azt, mit ö a 
sz e r e t e t im á j á n ak nevezett, me Ily által a lélek elfeledkezik 
magár611 hogy ne halljon egyebet isteni kedvese szavánál s "ugy 
éljen mindig, mintha folytonosan az Ur szeme előtt lenne, s ne érez
zen más fájdalmat mint azt, hogy az ö jelentében nem gyönyörköd
hetik." Élete, mellyet önmaga irt le, igen különös vallomása egy, 
Istenbe szerelmea nőnek , ki nz örökkévaló gyönyörök patakjánál 
megrészegedve az ördögnek nem tud aljasabb czímet adni, mint a 
a z e r e n c a é t l e n, k i t so h a n e m s z e r e t h e t e k. Az Isten 
akaratát saját akaratává tenni, szenvedni és élni, ezek valának egye-

•) A CArmelitákuak a XVII századhan mHgában Olaszol'ozAgbau 4H, Spa

nyolo1'8zAgban AS k.,Jostorllk vala. 
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ilüli vágyai, csupa engedehnességböl könyveket i1·t, s ugyanco;ak en
gedelmességböl a már készen levöket megégette j hivé, hogy az em
ber c:>alatkozhatik a látvalnyokat és kinyilatkoztatásokat illetöleg, de 
soha sem abban, hogy az elüljáróknak engedelmeskedik. Asceticus 
müvei telvék vallalsos lelkesedé~:~sel, a l:'tngelme szikráival és kizáró
lagos szenvedélylyel s jóval többet érnek azoknál, hol a hideg vitat
kozás terére lép j ver~ei pedi~ nemzete 1"en1ekirói közé helyezik öt. 

Salezl HZ. t"ereuc.z. 
Kevésbbé szigoru irányt követett Salezi ~>z. Ferencz (1567-

1622)1 az e nevü savojai grófi család egyik sarja s annecy-i és genfi 
püspök (1602), ki a chabiaisi herczegségben, hová a calvinismus 
BernböJ átszivárgott, apostolkodván, egyházi beszédeivel csodás meg
téréseket eszközlött, szeretet és a maga iránt támasztott becsülés ál
tal vetvén meg azok alapját, és az ős vallást ottan csakugyan vissza
állitá. Nyugodt s derült lélek s emt)llett folytonosau munkás minden 
erőltetés és sietség nélkül. Mig Borromsei Károly hatásteljes tulaj
donaiva}, fejedelmi tekintély s ugyszólván a töredelmesség ostorával 
felfegyverkezve jelent meg, hogy az elpogányosodott katholikusokat 
megtérítse s magokba-szállásra kényszerítse, sz. l!~erencz szelidséggel 
és angyali jóságot sugárzó külsövel vala felruházva, hogy az egyház 
lázongó fiait annak kelJelébe visszavezesse 1). Fremyot Johanna 

1) E két szent összehH.soulitására Anmloi-nak A gyakori áldozá.n·ól irt mun
kája által vezettettem, mellyből jónak látom közleni a következöket: 

~Az lsten Bok Begédeszk\lzzel áldotta meg sz. Károlyt, hogy tlgymázme
gyéje reformálásának és a töredelmesség visszai\llitAslmak nagy muokáját végre
hajtholBsa, ami neki szükségképeo sok küzdelmet okozott. JeleBen hatalmassá 
tevé Ut rokonai és összeköttetései által egész Olaszországban, barátai által a ró
mai udvarban ; magas születése által a nemesliégnél i biborooki méltósága ugy
sziotéo azáltal, hogy a pApának unokaöcscse B a szeot azék követe volt, az egy
háziakolLl i vagyonosság&, a felebaráti szeretet eme hathatós eszköze által a sze
gények, kitünő Ajtatosság& !Ital " jámborok, alh.zatossága s bh.mulandó szigoru
aága által a bünösök között. l!:végt,iiJ megáldotta öt tiszteletremé!tó s méltóság
teljes ábrázattal, olly bölcseséggel és erényes viselettel , melly ltépe.• leendett az 
egész egyházat .kormányozni i nagy urhoz s ""gy szeothez illő léleknagysággal, 
hogy ne rettegne a dühös kormi\nyz6k fenyegetéseitől, a kétségbeesett szarzete
sek gyilokjait61, a fellbadt egyhbiak rágolmu.itól, a pápa és a rász~dett s meg
csalatott bibornokok elhidegülésétől i rendkivüli lelki erilvel, hogy nagy dolgokra 
vh.llalkoznék, s rendithetlen állhatatossé.ggal, hogy azokat bevégezbesse ; lángol·í 
s önfeláldozó szeretettel, hogy a dög·halé.l közepett félelem nélkül járhasson-kel
besBen; fáradhatatlan testi er8vel , hogy egyhftzm~gyéjét szünet nélkül lé.togat
hassa s 11 tests1.nyargatAsokat elvieelbesse; egy oyilvlmos bünöeböz illő alh.za
tossé.ggal, hogy 11 nyilváno.< me~~;!tRlko<lottHA.got l'lRVI\rbll ho~h&MSa ... ; röviden, 
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fl,rancziska urhölgygyel, Chantal özvegyével együttesen a Boldogsá
gos Szüz látogatásáról nevezett rendet alapi tá ( 1610) különöeen azon 
oök számára, kik gyenge testalkatuknál vagy beteges állapotuknt\1 
fogva a szigoruabb ezerzetekbe oem léphettek. Ennek tagjai tulaj
donul mit sem birhattak, azobáj okat, tlgyokat, ruháikat, olvasóikat 
szóval mindeoöket minden évben fölcseréltélt ; egyébiránt a brevia
rium végzésétlll s a szigoruabb szabályok alól fel valának ruentvt'. 
Alapítójok oda törekedett, hogy öket a benső elragadtatásoktól meg
őrizze, azt ajánlván nekik, hogy nnegélyzett keresettség nélkül állja
nak az Ur elé, s csak azon mértékben kivánjanak benne gyönyör
ködni, a mellyben ö magát nekik megmutatni hajlandó ; gyakran 
az elragadtatás alakjában a gög kisért és csábit el bennünket ; az 
embertől nem követelt~tik több, rnint hogy az erény rendes ösvényén 
járjon." 

Sz. Ferencz könyvei, s különbsen P h i l o t e á-ja, melly valódi 
keresztény szaretetet lehel 1 legjobbak az asceticus müvek között ; 
nyelve bár elavult, nem hibátinn s képekkel tul van terhelv e, saját
ságos vonzerővel és kellemmel bir ; bölcseleti és keresztény szellc
mének mélységét és világosságát illetőleg pedig nem áll hátrább ama 
nagy század egyik írójánál sem. Élénk és egyszerü hasonlatokat 
használ, mindig a természetből vévén azokat 1 mellynek jelképeit és 
szépségeit bárkinél is jobban érti. Az egész kereszténységet az 
Isten ezeretetében foglalja i)ssze s azt állítja, hogy erre az ember 

mindeu istenes és hllai tulajdonnt&11 mellyek ~zükaégesek egy püspöknek arrn1 hogy 
euházmegy.lje rakonczátlanságait reformálhassa, s a tökéletlen I!YÓnáaok, az el
hamarkodott feloldozáaok , a haszon nélküli elégtételek és szentségtörö áldozt\sok 
olly siralmas visszaélését eltörölhesae. 

nMinthogy loten a genfi püspököt az Heinekek megttlritéaére vAlasztot
ta ki ••• ellátta öt páratlan kedves<éggel, melly elkerülhetlenü! szükaégea az 
eretnek$ég keserüségének megédesítésére Ils a makacs l6lek leogyödsére ; nem kö
zöna6ges szellemi tehetséggel, hogy a hamis véleményeket mfgdönthesse; inkAbb 
a malaszt mint a tanulmány által szerzett tudományossággal, hogy ihlettséggel 
szólhasson a hit titkairól ; vonzó ékesszólással teljes beszéddel ; ajtatouAggal és 
jámborsággal valamint taglejtéseiben és szavaiban ugy irataiban is; kedves AbrÁ
zattal, melly képes vala a legvadabb embert is ozeretetre gyulasztani; annali tiliz
tasággll.l1 melly a lélek viszfény~ként eg~n: testén elömlött; mély, komoly s az 
eretnekség gögj•h·el és gunyjaival ellentétben aUló alázatossággal ; végre szeretet
telje~, türelme~ és valóban atyai gyöngédséggel, hogy szánalommal ölelje át azo
kat, kik az anyai tojjel szivták magokba az eretntbégct, és a kiknek atylik apa
gyilkosok vallnak, hogy lusHDkéDt legyözhesse t1helyök makacssAgát, s hogy be
v!rh usa az elvetel t isteni mag vak Roks?.or lassan és késilu érll gyümölcseit." 

XV. 40 
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természeti hajlammal bir, 8 hogy aki annyit tett, monnyi erejétől ki
telt, eleget tett. A mysticus erénynyel éles belátást párósita a földi 
dolgok és viszonyok megítélésében, 8 egész élete merő tevékenység 
volt. Nagy hatást gyakorolt főleg a nőkre megnyerő ájtatossága ál
tal j engedékeny vala s még a bálokat sem tiltá el Philotheának j a 
Boldogaágos szüz látogatásáról nevezett szerzetesnöknél inkább az 
akaratmint a test sanyargatását kereste; de nohamindig nők által volt 
környezve, olly szigoruan óvatos volt e tekintetben, hogy növel négy 
nem közt sohasem beszélt. nŐ maga (mondja Camus) vitt engem 
bajokboi azon szép tóra, melly Annecy falait nyaldossa, vagy sétálni 
ama kedves partokat szegélyző gyönyörü kertekbe. Midön hozzám 
jött Balley-be, soha nem vonakodott az illyes idötöltésektöl, ha én öt 
aaokra felszólitám, ö maga azonban soha sem hozta azokat szóba, sem 
egyedül nem ment ki. Midőn pedig az épitkezésröl, festészetről, ze
néről, vadászatról, madarakról, növényekröl, kerté~zetről, virágokról 
8ZÓlottam előtte, nem kárhoztatta azokat, kik ama dolgokkal foglal
koznak, de azt óhajtotta volna, hogy mindezen foglalkozások egye
dül mysticus lépcsökül szalgálnának arra, hogy Istenhez emelked
jünk; azt pedig, hogy miként történhetik ez meg, saját példájával 
tanította, mindezen dolgokból bizonyos lelki emelkedettséget vonván 
ki. Ha szép 8.rendezett kerteket mutattak neki, M i, mondá ö, a z 
Istenmezeje vagyunk: haarányos épületeket, Mi az ls
t en 6 p i tk e z és e v ag y u nk·; ha valameily nagyszerü és ékes 
egyházat, M i a z é l ö I 8 t e n é l ö t e m p l o m a i v a g y u n k ; 
bár ekként lenne felékitve ami lelkünk erények· 
ke ll ha virágokat, M ik o r fo g n ak a m i v i r á g a i nk g y ü
ln ö l·c s ök~ t h o z n i? ha ritka és tökéletes szépségü képeket, 
.Mi sem olly szép mint a lélek, melly az lsten képe 
és b as o n l a t ossá g a. Ha egy kertbe vezettetett, igy kiáltott 
fel : A h , m i k o r l e s z e n a m i l e l k ü n k v i r á g o k k a l é s 
gyümölcsfákkal bevetve, rendezve, kiseperve és 
kiti8ztogatva? mikor leszen bezárva mindazon 
d o l g ok e l ö t t, me ll y ek a me n n y e i ke r t és z e l. ő t t vis z
s z a t e t B z ő k , k i i l l y a l a k b a n j e l e n t m e g M a g d o l n á
nak? A szökőkutak láttára pedig: Mikor leszenami szi
vünkben az élö viz forrása} melly az örök életre 
csergedez? mikor mcritünk kedvünk szerint az 
Üdvözitö forrásaiból?"') 

1) Éaprit de aaint F1·an~oi.~ dP. 8ale.1. - LuiR de IB Riviáre Minimi szarze . 
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D' Estonnac urhölgy, Montfcrt'and örgr6f özvegye, Guyenne·ben 
a Boldogságos szüz egyesületét alapit á, mclly elsö volt, hol nlik " je
zsuiták példájára a keresztény oktatásra. kötelezték magokat. ~laria 
Vittoria E'ornari, genuai jámbor özvegy, a Mária eljegyzéséről neve
zett szerzetesnöket hozta be, kik egészen elzárva a világt6l szellemi 
oletet folytattak. Orleans-Longucville urnö végre Párizsban a kalva
ria-hegyi Boldogasszony társulatát alapítá, mellyet a hires kapuczinus 
atya József, Richelia u bíbornok tanácsosa kormányzott. 

Sz. K11jefán. 
A világi papságnak legnagyob b szüksége volt az átalakításra. 

Gaetano Tiene (1480-1547), vicenzai nemes, jámbor, békeszerető 
s egészen a lelkesedésig asceticus férfiu, ki imaközben siránkozott és 
"reform álni óhajtá a világot, de a nélkül, hogy a világ az ö létezésé-

tes atya ll tal n:erkesztett t!letiratJI.ban p~dig ezeket olvassuk: 11 Tous les diman
P.hes, ot au temps des caresmea les sam ed is apres disne1·, il enseignait le catécbis
me aux petits enfants, avant quoy, environ une heure, un héraut faisoit le tour do 
la ville, couvert d'un casaque violette, sonant une clochette et criant, A la do
cl.r~'ne chrestienne, a la la doctrine chl·estienne ; on tiOU8 enseignera le chemin du pa
radia. J' ay en l'honneur de p.utéciper ll. ce bén y catechiFme, oncques je ne vis 
pareil spectacle. Cet aim11ble et vrayment bon pere estoit assis comme a'ur un 
throsne, eslevá de quelqtH·s cinq dE'grés; toute l'armée enfantine l'environnoit, et 
grand nombre des pltts qualifiez, qtti n'avoi ent garde de desdaignier d'y ven ir 
prenel re la pasturo spirituelle. C'estoit un <'ontfntr mr nt rc.n pnreil d'ünyr combi 
ent familierement il exposoit les rudiments de notre foy; ll. chasque propos les 
riches comparaiaons !ny naissoient en la bo neh c pour s'~xprimer ; il regardait so n 
petit monde, et son petit monde le rega rdoit, il !8 rendoit enfant avec eux pour 
formH en eu x l'homme interieur et l'borr.me parfuit Eelon Jé! us ('riet. .•. ~ És mábntt 
"Specialment il sembloit estre en son ál áment lorfqu'il se rencontroit au milieu des 
petita enf11nts ; lll. e•toient ses délices et menus ploisirs; il les l'aressoit et mig
u:udoit avec un souri9 et un maintien ai gracieux quo rien plus. Eux pareillement 
~·accostoient de luy en toute priv~tntá et confianea ; raremE'nt sortoit il de son logis 
sans se voir sc.udainemer;t environná de cette troupe agnelline, laquelle le recognois
sant pour son aymable berger, !ui venoit demande r sa benMiction. Qnelquefois seH 
,erviteurs mena9oient les enfants, et h ur fesoiE•nt signe de sc retirer, craignans 
qu'ils ne l' importnnassent; mais quand il s' en aclvisoit, il les n·prenoit ton t do· 
ucement et !eur disoit de si bonne grllce, He l laiaaez-7es, laisaez-lea venir; puis les 
mignottant et les fiattant de sa main sur la joue, Vo1'cy mon petii meanage (faisoit
il), c'eat mon petit meanage que cecy. Att dem~nrant piusieurs attribuoient pros. 
que It. miracle de ce que les poupon~ eneore pendiliana ll. la mammelle, ai tost 
que de loing r·ntre leB bras de Jeurs meres ils Je décoUVTOient Venir le long des 
rues, trépignoient, se demenoient 1 et quand se mettoient ll. pleurer si on ne les 
portoient vistement att saint hommP, dnqnPI ayant o~té fe~toyez et beniRt., ils re

stoient content et sa1 isfRit.s." 

-Hl* 
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t·lll tudomással birna/ a heves Gianpietro Candfa chieti-i (T h e a t c) 
püspökkel szövetkezett, ki látván hogy s~ivérc bizván magát nyugta
le.nsága még inkább nevekedett, az Isten kebelén kereste zaklatott 
benseje békéjét. Ekként az angyal és sas egyesülve a most mosolygó 
éd benépesített de akkor még kopár Pineia hegyén ütötték fel sátoru
kats a lateráni egylet !!Zerzetes papjait alapiták (1524), kik közörasé
gesen theatinu~okna.k neveztettek Caraffa püspökségéti:ll, ki késöbb 
IV. Pál név alatt pápává választatott. A~ egylet papjai ~;zerzetesi fo
gadalmakat te: tek, de fel voltak rnentve a Ezigo> ua bb szabnlyok 
al61, hogy annál szabadabban szentelhessék magokat a predikálásra, 
a szeatségek kiszolgáltatására s a betegek ápolására; szegénységet 
fogadtak, de a nélkül, hogy koldulnának, attól várván az alamizsnát, 
ki a mezök liliomait ruházza. ~..,eladatuk gyanánt tüzték ki az isten
tiszteletet régi fényébe vissznhelyezni, a szentségekben való gyakori 
részesülést ajánlani, a betr•guket, foglyokat és halálra ítélteket láto
gatni s az eretnekeket megtél'iteni. Az uj rendnek csakhamar nagy 
ékessége lett avellinói András. 

A háboruk itital feldult s azok ürügyéül szulgált Mil ano (1533) 
a cremonai Anton Mal"ia Zaccaria, Bartolomeo Ferrari és Giacomo 
Antonio Morigia milanoi fónemesek (patricius) közremüködése által 
sz. Pál szet·zeles papjait, azaz a bamabitákat nyerte, kiknek hivatá
suk volt m:ssiókat rendezni, a papnöveldéket kormányozni a a pHs
pököknek segélyökre lenni; ezeken kivül arra is kötelezték magukat, 
hogy egyletökön belül semmiféle hivatalra nem fognak törekedni, 
azon kivül pedig a pápa dhpensatiója nélkül semmi ilyest el nem 
fogadni. Megemlítjük még itt a Jó J·~zus, nz Isten Anyja és a Jó 
Halál egyleteit. 

Nt>rl sz. t'ülöp. 
A florenczi Neri Fülöp (lfl15-95), kiben a tudományosság s 

az evvel többnyire összeférhetlen alázatosság olly mérvben párosult, 
hogy épen ugy kereste a nép megvetését1 mint mások anmtk csodá
latát, Baronius bíbornokkal s más érdemdus személyeitkel szövet.
kezve az Oratorianusok egyletét alapítá (1564), mellynek tagjai tet
szésök szerint bármikor visszatérhettek a világba, nem lévén más 
szabályaik mint a kánonok, más fogadalmaik mint a keresztség és 
egyházi rend, s más kötelékeik mint a szeretet. Egy szálladát álli
tott azok számára, kik u apostolok kiiszöbéhez ?arándokoltak, mellybe 
az 1600-ik évi jubiltum a kalmával három nap nlatt 444,500 zarán
dokot és 25,000 nöt fogadott he. 1) s~ellemi atyja volt Borromari 

1) Három milli6ra ten ik azok ml.milt, kik ezen jub;leum alkalmbal Ró-
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Károlynak, Sal e zi Ferencznek és Fc Iice Cantalice-nck, barátja a leg
nagyobb tndósolmak, minök valának p1• Tarugi hires egyházi szónok 
és gyóntató-atya késöbb pe dig bíbornok, Silvio Antoniano költő, ki 
a pápai breveket írta, a hires orvos Michele Mercati és Baronius, kit 
az A n n a l e s czimü nagyszerü vá.llalatra serkentett ; egyébiránt 
legörömestebb időzött a rongyo~ koldusok között a sz. Péter tem
plomának clöe~arnokában, vagy n p~nzváltók, törvényszékek és pa
loták közelében, változhatlan szelidségével és florenczi élénk szólás
módjával az illetöket majd felebaráti szeretetre ösztönözve, majd 
igazságosaágra intve, majd pedig az ingadllzÓ erényeket támogatva. 
A mellékes dolgokban épen olly engedékeny volt, minö hajthatatlan 
a lényegcsekben; a gyóntatószékben csodálatos belátással kormá
nyozta a hivek lelkiismeretét, lakásán pedig gyönyörködtetö ájtatos
BAgokra és kellemes tanulmányokra gyüjté egybe az ifjuságot. Szent 
gyönyörérzettri megy még ma is az ember azon halomra (J a n i c n
l us), honnét tekinteiünk egész Rómá( átölelheti, s mcllyet ö szin
körré alakított, l1ol a szép s lombos fák btls árnyékában ajtatosságra 
indító szindarabocskákat szavaltRotott a fiatalokkal, ekként mintegy 
megazentelve a müvészetet és szinészetet. 

Ekkor ismét megjelentek a világi papok a szószékeken, hol 
elöbb az ember csak ezerzeteseket láthatott. Jean Romillon a ke
resztény oktatás szerzetét alapítá, melly az elemi tanítást ujjá alkotá; 
Bourdoise felismervén milly szükséges legyen a fegyelem és rend a 
pApoknál, azt eszközlé, hogy a picbánosok a Chnrdonnet :Miklósról 
nc,·ezett pnpok egyesületében közösen élnének. Pierre dc Berulle 
egy elökelö egyházi férfiu Neri Fülöp példájára a Jézusról nevezett 
Omtorianuaokat alapitá (1611), kik csak egyszerü igéret által VIIhl
nak lekötve, s ekként bármikor kiléphettek; különben jó papok ne
velésére valának re11deltetve, és csakhamar papnöveldéket s más 
iskolákat állítottak, hol kitün<S egyházi szónokokat képeztek, azonki
vül 11z ember nem tudná ehzámlalni 1 mcnnyi hittudományi, szónok
lati, szépit·odalmi, itészcti és történelmi mur.kákkal gazdagiták a tu
dományos világot. 

Ezen id<Stájban Jean Jacquea Olivier sok jó akarattal, de kevés 
gyakorlottsággal biró férfiu Párizsban a St. Sulpice papnöveldéjét 
álli tá fel (1641 ), közel szomszédságában St. Germain külvárosnnk, 
me ll y szám os protestáns lakosai mhttt kis Genfnek neveztetett. Ezen 

máb11 zarándokoltak, kö~tök fejedelmek ée Libornokok épen ugy gyalogolvA miq~ 

11 nép ; éR sz•\.mo.• megtéredek tört~11tek. 
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papnöveldéből, melly valamennyi franczinországi papnöveldének 
mintaképe vala, nagy buzgalmu és tudományu püspökök és papok 
kerültek ki; s ezen egyesületnek annyi érdemei valának, hogy elsö 
volt, melly Francziaordzá.gban a forradalom u!án visszaállittatott. En
nek köszönheti létre jöttét a párbaj elleni egylet is. Ezután a Port 
Royal remetéi következtek, kik ha tévutra tértek is, mindazálta.l ki· 
tünö példáit mutatták fel a nagy tudományossággal és finom lelki 
müveltséggel párosult ájtatosságnak és szelidségnek. 

Ezen rendekben és testületekben, de a többiekben is, mellyek 
vagy ujb61 keletkeztek vagy átalakittattak, nem volt található R tul
ságos szigor, a v.égnélküli zsoltározás s az örökös földreborulás, mely
lyek a müveletlen századokban az eröszakos rázkodásokat igénylő 
érzékek miatt hozattak be; de a szerzetes rendek eme gazdag vál
tozatosságában inkább a lélek összeszedésére, a sziv megfékezésére B 

az értelem nevelésére volt a fő suly fektetve, szóval az egész oda 
irányult, hogy a lélek a test felett uralomra vergödjék 1). 

Ezen század harczai közepett ah mennyire növekedett a nyo
mor l B emellett az olly számos kolostorok hezáratása számtalanokat 
fosztott meg nemcsak a szellemi de egyszersmind az anyagi táplá
léktól is. Hogy csak egy példát emlitsek, midön VIII. Henrik azokat 
Angolországban eltörölte 1 iszonyu tömeg-nép 1 melly a ezerzetesek 
után élt, kenyér nélkül maradt, s ennek következtében koldusok 
özönlötték el az országot. Ekltor VI. Eduárd rendeletet adott ki, 
hogy ezen csavargók rabszolgákká tétessenek , kik mint illyenek 
nyakvassal ellátva korbácscsal kény11zcrittottek a munkára. Ezen 
törvény máskor is mcgujittatott, anélkül azonban, hogy az a nyomort 
enyhitette volna, s okként Erzsébet kénytelen volt a szegény-adót 
behozni, azaz köteleztivé tenni és törvényesiteni a könyörületességet, 
mellynek nemcsak érdeme de egyszersmind hatályassága az önkény· 
tességben rejlik, s melly csalatkozhatik ugyan, de meg nem hami
sittathatik. 

Más gyógyszerekhez folyamodtak a katholikusok. Girolamo 
Miani velenezei fónemes a camhray-i sz1ivetség alatt Castelnuovo 
várát védelmez vén, ottan fogságba jutott, rncllyben, miként sz. Ignácz, 
betegségében magába szállott, mart a betegágy és fogház borzasztó 
de egyszersmind üdvös alkalmakat szolgáltatnak az embernek arra, 
hogy multja felett elmélkedjék s jövőjére vonatkozólag terveket ké
szitsen. Csodálatosan megszabadulván, azon gyermekek iisszcgyüjté-

1) Lhsd c könyv vég~n n ,Felvilógositó Jegyzelek'-~t O) alatt. 
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séhez fogott, kik a harczok és éhség közepatt árván maradtak. Be· 
futotta a velenezei szigeteket, ezeket fdkeresend/:1 s a könyörületes
séget felébresztendö, s valóban csakhamar mindenütt menhelyek ál
líttattak fel ezen elhagyatottak táplálására és oktatására, ugyszintén 
az eltévelyedett leányok javítására. Késöbb hasonló gondolkoeAsu 
barátaival egyetemben Sornasea-ban a papok egyesületét (Clerici re
gulares) alapítá (1531), feladatukul tüzvén ki azoknak az ifjusligot a 
tudományokban, mesterségekben és erényekbeo oktatni. Ezekkel 
egyideig egyesülve, késöbb különválva müködött a ke r es z t é n y 
oktatás egylete, mellyet 1592-ben a Francziaországban aztiletett 
milanói De Busai a szegényeknek a hittanban való oktatAsára alapí
tott. Miani-val egyidejüteg Istenea János (1540), portugaliai katona, 
kit a világ bolondnak tartott, mert nem értett, a betegek ápo14aára. 
Granadában egy kis házacskát nyitott, melly oem sokára hatalma& 
kórházzá nőtte ki magát. Tanítványai több illyesek~t alapitottak, 
mellyekben ök magok végezték a szolgálatokat a ekként az irgalma· 
sok egyletét alaki ták, mellynek tagjai "T e g y e t ek j ó t v é r e im"'
nek is neveztettek azon buzditáaról, mellyet mesterök egyedüli sza· 
bály gyanánt szabott eléjök. 

Az Ágostoniak reformálására Spanyolbonban egy bizottság ült 
össze, mellynek titkárául Calasantius József spanyol nemes válasz
tatott, ki magányából, hol imádság között töltötte idejét, a püepökök 
segitségérc szólittatván elé, mint missionarius a Pirenei hegyekbe 
megy, melly akkor meg volt rakva gonosztevökkel és fösvény a tu
datlan papokkal ; ottan kölcsön-magtárakat állit a szegények élelme
zé~ére, s alapitványokat a leányok kiházasítására ; azután Rómába 
indul, de nem a zöld vagy vörös kalap elnyerése végett, hanem hogy 
a kórházakat és tömlöczöket Celkeresbesse; összeszedi a szegények 
gyermekeit és oskolába vezeti (1548), amiböl azután egy egyeifilet 
keletkezett, melly egyéb fogadalmaia kivül magát a gyermekek in
gyen oktatására kötelezte. XV. Gergely 1621-ben rendes szerzetté 
emelte azt, mellynek tagjai ma közönaégesen piaristáknak hivatnak. 

A desenzano-i születésü s bresciai illeté!ségü Angela, sz. Ferencz 
harmadik rendjének tagja, huszonhat éves korában azon kinyilatkoz
tatást tette, hogy az Isten neki egy uj társulat alapitását parancsolta 
meg, és hetvenhárom társnőre talitiván a bresciai ell:lkelö házakból, 
azokat sz. Orsolya pártfogása alá helyezte (1637). Ezek knlönben a 
szülöi háznál éltek s kötelességök volt a szeren csétleneket kifürkészni, 
hogy azokat segélyezhessék, továbbá a kórM.zakat és betegeket lá
togatni s végre a csecseméiket nevelni. Az alapitóné!k jól tudták, hogy 



forradalmat ·csinalnak és azt mondák: nA megromlott világot a fia
talluig által kell ujjá alkotni ; a leányok átalakitják a családokat, a 
családok a tartományokat, a tartományok a világot;" egyébiránt szi
goru szabályaik nem voltak, szemlélö életet nem folytattak, s pél
dányképökül sz. Mártát a szorgalmatost választik; és Marie L' Hu
illier Saint-Beuve grófnő, ki 1601 táján 8ket Párizsban megtelepi
tettc, ezeretto az életet, élvezte annak örömeit s mi titkot sem csinált 
abból. A jótékonyság és ezeretet ezen csodálandó intézménye olly jó 
hírbe jött, hogy Borromsei Károly négyuá.z orsolya-sziizet fogadott 
he magyéjébe ; Francziaországban 1668 ban már háromszáz tizenhá
rom házok volt: késöbb elterjedtek nemc~ak Europában, de az At
lanti- tengeren tul is, és ön feláldozásuk csodái által bá.mulatra ragadák 
Canada vad embercit, boi épen ugy hirdeték az cvangeliomot, mint 
Francziaország és Angolhon f8városaihan. 

Louise Legras de Marillac az irgalmas nénéket alapítá (1617), 
kiket hanuinczával negyvenével küldött 8 csatatérekre vagy az ostrom 
alá vett városokba, s8t idegen tartományokba is kimentek 8 betegek 
ápolására, mint pl. Varsóba az 1652 ki döghalál al~almá\•al. 1) 

Paulal sz. VIncze. 
A keresztény szeretet egy nagylelkit apostolt nyert a franczia 

népsz!rmazásu Paulai Vmczébcn (1576-1660). Olly időbeo szü
letve, midön sz~p hazája a vallásháboruk következtében cl vala pu~z
titva1 mig Q királyok a katonaság sza poritásá.val egyszersmind a nép 
nyomorait is nevelték, ö Krisztus nevében enyhiteni iparkodott azo
kat, s a gazdagok könyörületességére hivatkozva pénzt, földruivelési 
eszközöket és élelmi szareket gyüjtött, hogy ezek által a né:Jet előbbi 
életmódjához s a munkához visszavezesse. A csec;;cmöket, kiket a 
nyomor vagy büo a világba taszított, összeszedi és az irgalmas nénék 
gondja alá helyezi, kik az ö buzditAsai következtében elfaledve 
elöbbi kényelmes helyzetöket egymással vetélkedve ápolták Q bete
geket és Jézus ezerinti anyáik levének azon gyermekeknek, kik ter
mészetes anyáiktól elhagyattak 2). Jijzután a gályRrabok és fegyen-

1) "Peut-etre n'est-il rien de piu~ grand sur la krre, «JUO le sacrifice que fait 
un sexe d~licat de la beaut~ et de la jeunesse, souvent de l' haute naiasance, 
pour soulager ~RDS les hepitaux cea ramaa de toulea les misáres humaines, dont 
la vue est ai humiliante pour l'orgueil hurnain et si rávoltante pour notre d \lica· 
tease. Les peuplee sáparás de la comunion romaine n'ont imité qu'imparfaitement 
u ne charitá ai gánáreme." Voltaire, :&1aü BUr leB moeur1. 

2
) Naroleon PKttlai Vincz~ irg11lma~ nén~irl!l be~zélvén ezt monds: Ezek 
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ezek fogházaiba temetkezik el, hogy a társadalom által eltaszitott 
eme gonosztevöket a btin posványából kiragadja s a tömlöcsöt a 
javulás iskolajává változtassa. Értesittelvén azon szerencsétlen álla
potról, mellybe Lothringia a háboru következtében jutott (1639), 
azonnal segélyére Bietett, s egyletét a legszükségeiebbakre szoritva, 
amennyi alamizsnát gyüjthetett, mind odA. küldé. Olly nagy volt a 
nyo100r1 hogy még a jó C8aládból származott leányok is csak bec&ii· 
letök áruba bocsátásával valának képesek életöket fentartani; a 
szerzetesnök feltörték a klastrom-zárlatot, hogy kenyeret szerezh es
senek ; a ptebánosok együtt éheztek híveikkel, vagy ökrök hiányá 
ban maguk vonták az ekét; s<St mi több, az anyák saját gyermekei 
ket emésztették fel. Az elpusztult mez<Skön fénye3 nappal farkasok 
bolyongtak, felfalván az embereket, miután ezek elöbb már a lovakat 
és kutyákat felfalták. És ez nem csak a falukon volt igy, de még a 
nagyobb városokban is mint pl. Metz-, Tou! és Verdun-ben, hol min
den reggel tiz tizenkét éhen halt egyént szedtek össze. 

Paulai Vincze fáradhatatlan lévén a keresztény ezeretet munká
jában 11 kifogyhatatlan az eszközökben batizázezer livrét küldhetett 
nekik, ö, kinek sajátjából egy fillére sem volt ; missiúnariusokat 
rendelt oda, kik utonállók és vérengző vadállatok között juthattak 
cl rendeltetésök helyére, hogy ottan a gyermekeket összeszedjék, a 
betegeket gyógyitsák s a csecsemöknek dajkákat szerezzenek. Ő 
maga ezalat t Párizs keményszivü föu1·ai nak a j t ain kopogtatott, s a 
királynét rábírta, hogy még szönyegeit is adja el j kés8bb mid8n a 
háboru a lakosokat tömegestül Párizsba hajtotta, ö fogadta be és táp
lálta öket, a n<Sket az urhölgyeknél helyezte el, a férfiaknak munkát 
és erre való szükséges eszközöket szerzctt; a jó CJaládokból szárma
zott egyéneknek a nemesektől 11egélyt eszl{özlött, kik nem kevéssé 
lelkesültek, látván miként ö könyörülctessége által saját egyletét 
azon helyzetbe hozta, hogy az nem tudná mit eszik másnap. Midön 
a király a hábo1·u nyomorait A rtois, Picardia és Champagne tartomá
nyokra is kiterjesztett~, s ezek is pusztulásnak és éhségnek lettek 
kitéve, Paulai Vincze ide is kiterjeszté a feleburáti ezeretet munkáját j 
késöbb pedig midön a pusztításokat a fegyverszünet egy id8ra fel
függesztette, kettőztetett buzgalommal sietett a szarencsétleneken se
giteni, és azokat, kiket a kétségLeesés a biin utjára vonszolt, az erény 
ösvényére visszavezetni j s ezenfelül Richelieu biborookhoz ment s 

ám a hasznos int~zméoyek. Illy Aldozatokat emlitsetek nekem a nem a ti ember
barátaitokat (philanthropil, kik ~sak ft~t'segnt-k és mlt sem tesznek. u 
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igy szólott hozzá: "Kegyelmes Ur, adju vissza Francziaországnak 
és elpusztult tartományainak békéjét, s könyörüljön annyi szeren
csétlen polgárán. u 

1625-ben Rómában a Missio egyletét alapítá világi papokból, 
kik állhatatosaági fogadalmat tettek és évenként nyolcz hónapot kör
utazásban töltöttek, mindenütt predikálván, gyóntatván, a gyermeke
ket oktatván, a viszálkodókat kibékéltetvén, igazságot szolgáltatván, 
a s21eglnyeket és betegeket segélyezvén és ápolván, melly müködé
söket mindig egyetemes áldoZilssal zárták be. Az asztalhoz rendesen 
két koldus közé ültek, azt mondván; "Mi a szegények papjai va
gyunk ; Isttln az ö segitségökre rendelt bennünket~ ez a mi f8 köte
lességünk, a többi csak me!Mkes. u És csakhamar huszonöt ruissiót 
alapítottak, mellyek száma késöbb nyolczvannégyre nevekedett. És 
nemcsak Francziaországra szoritkoztak, de elterjedtek Coraica szi
getén is 1 melly a vérboszu által annyira zaklattatott; ugysziotén 
Olaszországban, hol Piemont-, Genua és Romagoában tágas tér nyilt 
buzgalmoknak. A pásztorok, kik Róma mezein s azApenninek völ
gyeiben a nyájakat örizték1 hónapokon át szentségek és Isten igéje 
nélkül valának, nem ismerve még a hit sarkalatos igazságait sem ; a 
missionariusok esténként összegyüjték öket, hogy az istállókban vagy 
a szabad ég alatt a hit igazságaiban oktassák, ünnepnapokon pedis 
hogy a rögtönzött oltároknál a szent misében és idönként az Oltári
szentségben részesítsék. Paulai Vincze maga befutotta a világot fel
keresendö a tudatlanokat hogy oktassa, a bünösoket h~gy javitsa, a 
jámborokat hogy az erény utján támogassa, a szegényeket hogy táp
lálja, s mindezekért megvetéssC'l és rágalommal jutalmaztatott, ö 
azonban avval boszulta meg magát, hogy lebeszélte a királynét ke
gyetlen· te1·véröl, ki Párizs városát büntetés gyanánt kiéheztetni 
akarA. 

Igen nagy segitségére volt Bernárd atya, ki a kórházakban, 
tömlöczökben és a gtl.lyarabok között s z e g é n y 11 a p név alatt 
volt ismeretes. Ő hozta be a párizsi plebániákba a jótékony egylete
k:et1 elösegité az irgalmas nénék és azon intézetek alapítását, hol a 
szarencsétlen eltévelyedett nök biztos menhelyre találtak (J 634). 

Ha meggondoljuk, hogy a világ bölcsesége által kigunyolt de 
a nyomo1· és fájdalom által áldott eme hösök, egyik a másiktól egé
szen függetlenül müködtek, s miudazáltal a végezélt és eszközöket 
illetiileg mindannyian megegyeztek, világos leend el öttünk, milly 
szüksége vala rájok a kornak. Igaz ugyan, hogy nem irtatott ki a 
rosz gyökerestül, nem számtizetett az álbölcselet az iskolákból s nem 
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változtatott meg az egyetemek és azon szerr;et11s testületek szerke· 
zete, mellyekre a magasabb nevelés volt biz va; az is igaz, hogy az 
uj rendek vagy elpuhultak vagy elfajultak : de a felélesztett keresz
tény szeretet elnyomta a vi>szaéléseket s gátolta a romlottságnak 
végletekig való harapozását; és nekünk ugy tetszik, hogy ketségte-. 
leoül a katholikusok részén van a diadal szem be állitván az ö tettek· 
ben és szaretetben nyilvánuló reformjokat avval, melly egyebet sem 
tett mint kétkedett, tagadott és rombolt; és erős sőt kétségtelen hittel 
vagyunk, csalhatatlan igéreten alapulván ez, miként mindig fog ma· 
radni egy katholikus, hogy az utólsó máshitű sirja felett imád-· 
kozzék. 

BUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

Olasz hitujitók.- Szentháromság-tagad6k. 

A reformatio szelleme hamarabb nyilvánult Olaszországban 
mint máshol, s ha az a körűlmények- és nE'mzeti hajlamokhoz képest 
Schweizban democraticus, a hussiták , valdensek és wicleffitákn&l 
kelyh es ( calixtinus ), Dániában aristocraticus, Németországban dyna
sticus volt, nálunk tudományos és rationalisticus alakott öltött ma
gát·a. Giordano Bruno, Girolamo Cardano és mások mer~z okosho
dásaikat a szent dolgokra is átvivék ; Plato és Aristoteles követői
nek két oskolája, ha nem is inditott nyilt háborut a vallás ellen, leg· 
alább számüzte azt kebeléből, és a bölcselet nevében ki a lélek ha
landóságát, ki pedig az egyéni ihlettséget vitatá; kik mint illyenek 
már nem et·etnekck de pogányok valának, mintha c~ak az evangeliom 
soha nem hirdettetett volna. 

Pomponazzl. 
A mantuai Pietro Pomponazzi (1462-1526), Aridotelea ti&&

telöje, Promctheusként kínoztatván azon bizonytalanság á.ltal, mely· 
lycl az igazság kutatásában találkozott, ugyszintén az által, hogy &B

nak fürkészése a köznép részéről gunynyal fogadtatott, az inquisito
roktól pedig üldöztetett 1), szükségesnek találta kétkedni, s azt hivé, 
hogy a hitágazatok és vallási fegyelem nem gördíthetnek eltje aka· 
dályakat a vitátkozásban, annyival is inkább, minthogy a metaphysi· 

1) De fato. III. 7. 
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cával és erkölcstannal bibclödni nem szándékozik. Ennek következ
tében (l!) 16) elöállntt, legfeltUnöhh érveivel bebizonyitatldó, hogy 
a lélek halandó, vagy helyesebben szólva, mcgmutatandó, hogy·az 
emberi ész 11 lélek halhatatlamágát, a szahad akal'at s gondviselés 
létezését bebizonyítani nem képes j kiilönben kijcleuté, hogy tiszte
lettel viseltetik a vallási hagyományok iránt, s ezen állitásának szi
goru erkölcsiségével szerzett hitelt. D e i n c a n t a t i o n i bus 
czimü értekezésében azt állitja, hogy az ember a természethez tart
hatja magát, valahányszor csak a magokban rendkivüli tünemények 
az ész által megfejthetök, és hasonló eljárás alá veszen 11zámos cso
dás eseményeket, az evangeliomiako.t kivt~ve, ollykor a theurgiához is 
folyamodván, mellyhez Aristoteles köveUli oko~kodva, Piátoéi pedig 
szemlélödés utján jutottalt eL Szerinte a tl'rml!szetben minden össze 
van lánczolva, a földi esrmények az égiekkel, amiért is a birodal
mak és vallások sorsa a C3illagzatoktól függ j a csodatevők kitiinö 
természettudósok, kik a c;;od.aszerii de különbcn természetes dolgo
kat és az égnek a f'öldhöz való titkos viszonyait előre látva, azon per
ezeket, mellyek ben a természet rendes törvényei fel vagynak füg
gesztve, uj vallások alapitására ha!'znAiják fel ; megszünvén a befo
ly As, megszünnek a csodák is, a vallások hanyatlanak, s utóljára is 
csak puszta hitetlenség maradna a földön, ha uj c~illagzatok uj cso
dákat és csodatevöket nem hoznának létre. 

Munkája, mellynek megczáfolására sokan vállalkoztak, Velen
ezében nyilvánosan megégettetett, mindazáltal Leo udvarában Bembo 
biborn'lk védelmezte azt. Bizonyára Pomponazzi legbefolyásosabb 
bölcsésze volt kor .inak '), és amikor csak valameily tanár szokásos 
értekezéseit megkezdé, az ifjuság félbeszaka.sztá, azt kiáltozván : 
"Beszéljen nekünk a lélekr/SI", mindenekelött ismrrni akarván annak 
nézetét a lényeges kérdéseket illetőleg. Számos azon korbeli irók 
munkái tanusitják, hogy amaz eszmék nem állottak elszigetelten, 
annyi bizonyos, hf)gy Simone Porta, Lu za ro Bonamico, Scaliger, 
Giacomo Zllbarella, Cesare Cremanino da Cento oszták. azokat, mclly 
utóbbi .Pomponazzinak a kath. hit és a bölcseleti tudomány közötti 
egyességet illy módon csonkitA meg: I n t u s u t l i b e t 1 fo r is 

1
) Matter (Hiat. tha cUcouve,·tu mo1·ale• et polit-iquea ,u, ll'oi• dernier~ B1tc

lea) az egekig magautalja Pompooazzit mint ollyat, ki az E>tuberi tökéletesedés törvé
nyét, az oktatás és a tudominyok baladásit, s ll jelen kor függot.len,égi tauit 
megállapitotta. Ezl'n képtelenaégek VR16ban méltbk Rhhoz, ki O!Rszorszhgot 
X. Leo korAban barbárnak oevozi. 
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u t m o r 1 s e b t, továbbá még sirjából is tiltakozni akart a ha Ihatat
lanság ellen, illy siriratot készitvén magának: H i c j a c e t C r e
m o n i n us t o t us. Hogy többeket ne is cmlitsüuk, Machiavellit 
hozzuk fel, ki nem hitt Krisztusban , de igen a csillagjóslatban. 

KiWrvén a vallási háboru az idegen hitujitók ezerették volna jó 
hirben álló tudósainkat ügyöknek megnyerni és saját irataikat uálunk 
elterjeszteni, mig más részről a mi jelrseink élénk természetöknél 
fogva nagyon óhajtották az uj tanokat ismerni 1). Francesco Calvi 
da .Mcnaggio ( M i n i c i o) páviai kiinyváru~ Bázelben ~'ro bentől ru eg· 
szerezvén Luther milveit <~zokat Lumbaruiában elterjesztette j Velen
ezében névtelenül után-uyomták a M i a t y á nk feletti commentár
ját, ugyszinté!1 Melanchthon L o c i c o m m u n es munkáját: P r i n
c i p j d e ll a t e o l o g i a d' I p p o f i l o d a T e r r a n e g r a czim 
alatt, nem különben Calvin katekizmusát és Bucer-nek a zsoltáro.k 
feletti commentárját A rezi o Ji' eli no név alat t. Z w :ngli munkái Cori
sio Pogelio, más eretnekekéi más-más név alatt jelentek meg, s igy 
forgalnJUlut l(ezdetLeu senld sem akadályozta. Ezenkiviil terjesz
tették még az uj tanokat a katonák, továbbá a német tanulók, kik 
IUagok kimüvelt!.,e végett urszáguultbn jöttél{, ugyezintén ami ifjaink 
is, kik nélilet ~gyetunckl"<-íl tértek vissza hazájokba ; sőt Bembo és 
Sadoleto is barátsligos \'illzony Lan és levelezésben voltak a nagy 
tudós hirnevében álló Melanchtonnal. 

Az ujitók továbbá nem csekély támo~atásra tuláltak azon szá
mosaknál, kik a római udvar via~zaéléseit kárhoztaták; a ferrarai 
udvar pedig épen g)'ülhelyül ~;zolgált nekik, hová H.enata, XII. Lajos 
franczia király leánya s II. Ereole d' E~te hitvese, hazájából magá
val hozta ama tanokat. Egy ideig Cal v in és Itbrot is nála tartózkod
tak, a 1:1záruüzött ujbitt1eket szivesen fogadta, és cl,k{nt egy kis egy
házközség alakult pá1·tfogása alatt, ruelly egészen 1556-ig fenállott. 2) 

De az inqui:;itio ~;zigoruan fellépett most, s ekként számos ferraraiak 
kénytelenek valának elhagyni huzájokat, az elitélteket nem is ernlit
vén ; a manluai Francesco Stancari Lengyelországba mcnt s ottan 
mint pred ik áto I' müködött j Mattco Gentile és két fia Oxfordban éc~ Al-

') Az olaszhoni reform~tti6t illetiileg lásd Tira.boschi-t X. köt. 560 l ap. to
vábbá Thomas •ac Orie ,Az olaszor1zdgi reformatio l!aladdsdnak ú ~lu.yméH

nek töeténelme a X VI. szdzad ban, megroldva a 91'aubii.ndeni rejormalio rőt: id vdzla
tdval (ángolul) 1830; ugyszintén saját müveink~t: &or-ia della cittd e diocui di 
Com.o (VIII. könyv) és Rivoluziam della Valtellirta del 11eculo XVI/. 

') LA-sd e könyv végén IL ,Felvilágositó Jegyzite-ket P) Alatt. 
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torfbao tanárokul alkalmaztattak; igy járt Guglielmo Gratarola ber
gamai orvos és a nápolyiak közöl számosan 1). 

Azon körülmény hogy itten mindenki szabadon gáncsolhatta a 
római széket, nagyban mérsékelte a reformatio dühét, mig az ellen
kező még inkább fokozta volna azt. Az olaszok képzelődő nép lévén 
nem rokonszenvezhettek olly vallással, me Ily megveté a külsőségeket 
éa ekként a müvészeteket is, mellyek a nemzeti dicsöség olly tetemes 
részét képezéd:. Azután azt is érezték, hogy Olaszország jelentöségét 
csakis a pápaság tartja fen s ez vonzza oda a pénzt, embereket és 
ügyeket; ezenkivül mindegyik fejedelemnck s kitiinő családnak vol- . 
tak rokonai a főpapok és bibornokok között, kik amellett hogy nagy 
jövedelmoket huztak még nagy befolyással is birtak ; a tudósok és 
irók pedig pártfogókra és védökre találtak a pápákban és biborno
kokban. Az érdek tehát, melly az idegeneket a reformátióhoz vonta, 
a mieinket elidegenítette attól és ezenkivül az egyházi ható.,ág is 
közelebbről <lrködhetett felettök. Nézetünk ezerint ezek azon em
beri okok, mellyeknél fogva az ujitás iránti vonzalom csak kevesek
ben ébredt fel, és sem a népet sem a fejedelmeket nem szállotta meg. 
Tévedne mindazáltal, ki az itteni reformatio kiterjedését és hatál~os
ságá.t felette kevésre becsülné. 

Sadolato bíbornok arról panaszkodott., hogy a pápa nem igen 
törődik az elmék elszakadásával, sem azon vészes h~t:ilamukkal, 

melly <lket az egyházi tekintély elleni lázadásra vonzza~); Caraffa. 
bibornok pedig kijelenté Ill. Pálnak, hogy a Luthrr féle ereinekség . 
egész Olaszországot megmételyczte és nemcsak államférfiakat de 
sokakat még a. papság közöl is elcsábitotta); némelly hitehagyottak 
vakmerő reményei még világosabban tanuakodnak erről. 1636-ban 
III. Pál Pápa azt irta a. modenai püspöknek, hogy Milanóban tekin
télyes férfiak és nőkből álló olly gyülekezetek fedeztettek fel, mely
lyek Fr& Battista da Crema (- 1560) tévelyeit vallanák 4). A chierei 

1) A ferr10.rai Olimpia Morata igy irt HeidelbergböJ: Ferral'iae cru(leliter in 
Christianos animadverti intellexi, nec .mmmis nec infimis parci ; trlios vinciri, olios 
pelli, alios fuga sibi CCfl8ulere. Ezenkivül még számoe nök pArtoltAk " rrformRt.iót, 
igy pl. a nápolyi Maorica di BresegnR, Lavinia Oraina della Roverl', Moddalena és 
Cherubina ugyanazon oaaláclb61, Elena Rangone BP.ntivogiio, Ginlia Gonzaga J<'on
dl gr6fnll, kinPk Valdes a zsoltárok feletti commentárját ajánlotl.ll. A nápolyi 
protestaosokat illetőleg lásd Glrumoae VIII. könyv, 12(l, 

2) Raynald, ad annum 1689, 
") Spondam. ad atanum 16·!3. 
') Raynald, wl amwm. 
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Celio Secondo Curione, clbájoltatva Luther könyvei által, Giovanni 
Cornelio- és Francesco Guarini-val Németor11zágba ment, hol ezek 
protestana lelkészekké lettek i ö maga pedig késöbb Milanóban és 
Piemontban Luther eszméit hirdeté, ami azonban épen nem akadá
lyozta öt abban, hogy a páviai egyetemhez tanárrá neveztessék. ') 

A sienai Fra Bernardino Ochino mint egyházi szónok olly nagy 
hirnévre tett szert, miként V. Károly azt mondaná róln: 

71 
A k8szik

lal.kat is könyekre fakasztaná, u Bem bo pedig: "Minden embert el
bódit, férfiak, nök mind megzavaradva fejökben távoznak el beszédé
ről i minö ékesszólás ! roinö hatás!" Luthrr könyveiböJ ö is megta
nulá a szentirásban keresni azt, roi szenvedélyének tetszenék, s mint
hogy a pápa biborookká nem nevezte, dUhöngeni kezdett ellene, de 
félvén Genfbe futott. Itt azonban nem tudván Calvin tanaival meg
barátkozni, ö, ki az egyetemes egyházban hinni nem akart, kiátkozva 
és üldöztetve kénytelen volt innét is távozni, s tévelyből tévelybe 
esvén végre oda jutott, hogy a többnejUséget vitatná. 

Bolognában, a tudományok és fiatalság eme központjában, a 
montalcinoi Giovanni Mollio minorita szórta az ujitás magvait ~1533), 
s hogy ezek .ottan sokakban gyökeret vertek, kitetPzik a német refor
mátorok levelezéseiből 1 söt egy nemes ~mber hat-ezer fegyverest 
igért gyUjteni azon esetre, ha a pápa ellen háboru indittatnék 2). A 
florenczi születésü Pietro Martire V ermiglio, kitünő tudományu egy
házi szónok, az emlitett Mollio-val szövetkezve Zwingli tanait kezdé 
hir.letni, s csakugyan sikertlit is neki Nápolyban, Luccában és Pisá 
ban protestana egyházakat alapitania3) 1 de nem érezvén magát biztos
ságban, Strassburgba futolt sottan tanár lett. Ugyancsak Florer:cz
böl szökött meg ( 1550) Michelagnolo praedicator rendü szerzetes, 
ki a graubiindenieknél apostolkodott, s egy V é d i r a t o t bocsátott 
közre1 m e l l y b e n a z i g a z é s h a m i s e g y h á z r ó l 1 a m i s e 
lényegéről és minöségéröl, Krisztusnak az Oltári 
szentségbeni valódi jelenlétéről, a pápaságról és 
sz. P é t e r f ö n ök ség é r ö l, a zs i n a t ok- é e a z ok h a t a l
m á r ó l stb. értekezik. 

A Ferrarához olly közel szomszédságban fekvö Modenában 
Grillenzone orvos fáradozásai következtében egy akadernia alakítta
tott, melly Luther tóvelyei által egészen meg volt mételyezve. 1540-

1) Btupanl, Oratio de Ooelii Secundi Ottrionis vita. 
') Seckendorf, lli8toria LuJhll1'aniami. IIJ. köt. 68, 69, 679 lap. 
a) Slmlerl, Oratio de tJitll P. M. V l!f'milii. 
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ben a siciliai Paolo Hicci vagy mint ö magát nevezé Lysias Pbilenus, 
külör.ben kitünő tudós férfiu, de tgyszersmind a kArhoztatott tévta
nok buzgó npostola, ide jövén , olly bátorságot öntött az illetökbe, 
hogy mindenütt nyiltan beszélnének arról. Elfogatván és Ferrarába 
vitetvén visszavonta téves véleményeit, de az elvetett mag mindin
kább növekedett, s különösen az egyházi s1ónokok kigunyolá.eában 
nyilatkozott, annyira , hogy nem lehetne találni c• gy házi férliut, ki 
itten szónokolui merészelne. Róma segiteni akarván e bajun, rgy 
bit-formularet küldött ide, mcllyet a gyan•J alá nttek aláirnáuak, 
amint azt néhányan meg is tették, a többek közt Egidio Foscarari 
püspök, Morone bíbornok és Lodo ... ·ico Castelvetro. 

Ezen l'zdlemdus férfiu leforditá· Melanchthon L o c i c orom u
n es cziruü munkájá.t, melly Ve lenczében csakugyan ki is nyomatott, 
de egyszersmind a hóhér illtal meg/lgetietett. Késöbb mint érintök 
(_:J88 lap). Hannibal Caroval piszkos viszálko dósba bonyolodván, eret 
nekség1·öl vádoltatott, amiért is Chiavennába futott, hol vrndégeze
retöleg fogadtatott s meghalván el is temettetett 1). Ugyancsak Chia.
vennában~ mint protesta os lelkész sokáig tartózl(odott Oiroln.mo Zan
chi, előbb alza no- i ( Bcrgamoban) kanonok, ki Genfben hat kötetre 
menö theologini muukálatokat bocsátott közre, minek következtében 
olly himévt·e vergődött, hogy Stut•m azt moudaná róla, mikénl egy 
maga képes lenne a trienti atyákkal szembeszállani. Itt élt és halt 
meg Agostino Mainardi ágoston-rendü szerzetes is, ki a M i a e 
b o n c z o l ás a s K r i s z t u s e l é g t é t e l e czimü könyvet irta. 
A trienti jogtudós Jacopo Accouzio a római Francesco Betti-vel elöbb 
Zürichbe azután Strassburgba futott s Erzsébet angol királynő által 
több kitüntetésben részesíttetett, ennek ujánlván a Sátá n me s
terfogásai a vallás dolgában (Bázel 1565) cziruü mun
káját, mellyben a kereszténység lényeges hitágazatait mentül keve
sebbre akal'ja leszúllitani, ez4l!al ukat•ván a különbözö felekezetek 
között a kölcsönös türelmet megállapítani. 

Ernlitettük már Pier Paolo Ve1·gcrió-t (- 1565 ), ki mint a 
pápának németországi követe avval hízelgett magának, hogy Luthert 

1) Sirköv6n, melly mtlg mai n~ p is fen van, a következő felirat olvuhat6: 
Dum patt iam ob improborum hominum aaevitiam fugit, poat decennaUml]Jeregrinationem 
tandem hic, in libera solo liber moriena, libe re quiucit. 1823-ban als6 ModenAban 
f'gy hlzban, maly egykor Castelvetr66 volt, hatvanb.Vom darabot tallt.ltak befalazva 
a reformal.torok könyveinek elsö kiadal.aaiL61, mtllyek az esztei köuyvtár által 
ezereztettek meg. A szá•n?s kéz irat ok, mellyek azint6n ott tallltattak, elveaat~lr. 
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sikct·ülcnd meg-térítenie. Vitm~atértével roszul jutalmaztatván, vagy 
talán már gpnuba is ,·étclvén, most hazájában Capodistriában püs
pökké neveztetett, hol mindjárt az egyházi visszaélések kiirtásához 
fogott, a mit nelli veti~ltársai vétkül tudtak be, s különösen Muzio és 
Della Casa főpap fekete szinben festették le eljá1·ását. Megjelenvén 
:;. trienti zsinatban, sottan nem fogadtatván el, Veltlinbe menekült, 
hol boszuból vagy talán a szlikség által kényszerítve buzgó hitujitóvá 
lett; dühös iratokat hocgátott köz re a főpapok és zsinat elle n, s je
lentékeny részt vett a refurmatio terjesztésében. Egy másik Ve1·gerio 
(Giambattista) polai püspök szintén hitehagyottá lőn. 

Panizzi az O r l a n d o i n n am o r a t o angol kiadásában az 
idősb Vergerió-nak egy munkáját bocsátja köz re (Bázel 1554 ), welly
ben ö azt állítja, hogy Berni azon költeményt az uj tanok köpenyéül 
használta fel, mcllyek a szerzö halála után azonban abból kiküszö
böltettek ; és ennek bebizonyítására egész terjedelmében közli azon 
tökéletcsen protestáns irányu tizennyolcz versszakot, mellyek a hu· 
szadik ének előszavát képezik, miböl a kiadó azt következteti, hogy 
Olaszorszag müvelt közönségénél épen ugy el valának terjedve akkor 
a lutheranus hitvélemények, mint ma a szabadelvü eszmék. Ezen 
állitás azonban valamint egy részről nagyon kétes alapokon nyug
szik, ugy lilás részről nem is uj, mert mások már Trissinot, Alaman
nit, Manzollit (ezt különösen n pap~ág ellen intézett s bántalmakkal 
teljes Z o d i a c us v i t ae czimü munkájáért), Vittaria Colonnát s 
több másokat a prote8tánsok közé akarták sorozni, elég helytelenül 
összekevervén azokat, kik a visszaéléseket kárhoztatták, azokkal, 
kik a szenti1·ás egyedüli értt~lmezöje gyanánt az egyéni észt állitották 
fel. Marcantonio Flaminiot Pallavieino ugy tünteti fel, mint aki 
csakugyan magába szitta azon tanokat "jóllehet élete végső éveiLen 
a Pool bíbornokkal való üdvös társalgás magába téritette öt, s katho
likus szellemben irt és mint olly an is halt meg." 

Azok közöl, kik eretnekségről vádoltattak, sokan kikeltek 
ugyan a római udvar ellen, anélkül azonban, hogy azt megbuktatni 
akarták volna ; mások a papság reformálását vagy az isteni tisztelet 
megtisztitását sürgették, némellyek pedig élö szóval vagy irásban 
olly tévelyeket nyilvánitottak, mellyek az elmének s nem az akarat
nak valának felrovandók. Azok, kik szándékosan szegödtek az uji
táshoz, inkább Zwinglihez, mint Lutherhez hajlottak, miután amaz 
latinul irt s amellett következetcsebb ia volt; de ök is csakhamar 
meghasonlottak egymússal Krisztusnak az urvacsorábani valóságos 
jelenléte felett, és Luther, midön eziránt a velenezei ujitók által meg-

xv. 41 
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kérdeztetett volna, bántalmakkal ltalmozta cl Zwinglit és Occolam
padiust, mételyes tud01·oknak s hamis prófdáknak nevezvén öket. 

A velenczeiek mindig daczoltak a pápákkal 1), azt mondván, 
hogy nők előbb velenezei polgárok s csak azután keresztények;" _sőt 
ezen aristocraticus köztársaság gyanakodó politikája odáig ment, wi
ként attól félt, hogy a papok erényeik által nagy befolyást gyakorol
hatnának a népre 2). Maga a kereskedelmi szabadság, mellynél fogva 
Velenczébcn örmények, törökök, zsidók egyenlő szivességgel láttat
tak, nagyban elösegité itten a közönyösségct, melly azon kor kiváló 
jellemvonását képezi. Brucioli Velenczében bocsátotta közre a bib
liának Luther szellemében készitett olasz fordítálilát; itten predikált 
Ochino ; Páduában sokáig tartózkodott Pietro Martire Vermiglio ; 
Trevisóban az ujitók társulatot alakítottak, ugyszintén Vicenzában 
is, hol L54H-ban mintcgy negyvenen értekezletet tartottak, mellynek 
határozatai jóval tulszárnyalták a protestansok által felállitott hatá
rokat. Schenk Burkhardt német nemes már 1520-ban azt irta Spala· 
tinnak, a szász választó-fejedelem udvari káplánjának, hogy Luther 
Velenczében nagy tiszteletben áll s könyvei közkézen forognak, noha 
a patriarcha által el vagynak tiltva; hogy a tanács csak nagy nehe
zen engedte meg a'l..uthert kiátkozó pápai bulla kihirdetését, s csak 
akkor midön a nép a templomból már ltiment 3). Luther örömét fe
jezé ki a felett, hogy ottan annyian "befogadák az lsten igéjét, u 4) s 

1) Paolo Sarpi szerz~tes irataiból, de leginkább ennek n csá~z:ír udvarában 
lev8 követhez Priuli-hoz intézett leveleibi)l látható, milly kevésR~ Lisztelte a köz
társaság az egyházi személyek szabadalmait. Orzi-ban egy s·<erzetes biganyos 
iratot bocsátván közre a velenezei korruAny ellen, ez öt elfogatta, kivétetvén ke
zéből a szent ostyát., mellyet az biztosság tekintetí•böl magiLm\1 tartott. Egy vidé
ki pap halt\lra itéltetvr)", a Signoria azt üzente a patriarchánRk, hogy venné le 
róla a rendeket ; s minthogy ez habozott., a tlmácsg-yiiléshen némellyek azt java
solták, hogy határozott rendeletet kell hozzá menesz'oni, mások azon nézetben valának, 
hogy ezen eljárás jövőre hátráitatol az ignzság•zolgáltatás menetét, s azért ki kell 
öt végeztetni, anélkül hogy a rendek róla levétettek volna. Sarpinak egy véle
ménye létezik ezen kérdés felett : ha vaj}on a tizek magas ta·nácsa a patriarcha 
ltelyettnöke közbe}öttéPIJl Italigaasa-e ki a 11ddlott egyltdzi .~zemel_yeket ; és ö nemmel 
felel. 

") "Politikai indokokból nem ldvánatos, hogy az állam p~pjai erényesek le
gyenek, mert nagy tiszteletben és szaretetben állanknak a népnél." Di~corso aris
tocratico sopra il governo dei aignori Veneziani. Velencze, 1670, t ts lap. 

•) Seckendorf, I. köt. 115. és 116. il• p. 
') Luthers, Samilielte Schriften XXI. köt. 10!12 lap. (Waleh kiadás); MelaD· 

chton, Op. col. fJ98, 835 etc. 
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levelezést folytatott Ziegler Jakabbal, ki az uj tanok terjesztésében 
ottan nagy buzgalmat fejtett ki; innét küldettek buzdító levelek Me
lanchthonhoz, hogy ne ingadnznék a hitben s ne csalná meg az ola
szok várakozását 1). Sokat tett a reformatio terjesztésére az albonai 
Baldo Lupetino, kinek tanácsára egyik rokona az illyriai Fiaeius 
Mátyás Németországba ment, hol kitünő részt vett a hires C e n t u
r i a e M a g d e b u r g e n s e s szerkesztésében. Ekként történhetett 
az, hogy az aquilai Baldasesre Altieri, ki Velenczében telepedett le s 
ottan mint szám os német fejedelmek ügynöke müködött, szabadon 
terjesztbeté a reformatorok könyveit és eszméit, s valóban az ujitók 
annyira megszaporodtak ott, miként Melanchthon 1538-ban arra 
kérte a tanácsot, hogy engedné meg ottan a protestáns egyház ala· 
pitását 2). 

A Diecorso aristocratico sopra il governo dei 
si g n o r i V e n e z i a n i szerzője azt allítja, hogy ha ottan egy luthe
ranus vagy kálvinista elhal, a hatóság megengedi annak egyik vagy 
másik templomban való eltemettetését, és a plebános urak nem igen 
sokat törödnek avval. Azután hozzá teszi: "Én soha nem ismertem 
Velenczében Luthernek vagy Calvinnak egyetlen követőjét sem, de 
igenis ollyanokat, kik Epicurus vagy pedig a paduai egyetemnél elslí 
bölcsészettanárként müködött Oremenino tanaihoz szitottak, ki azt 
állítá, hogy lelkünk a nemző mag erejétől származik, épen ugy mi
ként az állatoké, s azért halandó. Ezen gonoszság hívői a város első 
polgárai s részben a kormány tagjai." 

Sarpi. 
Senkit sem számitanak a protestánsok olly örömest magok 

közé, mint Paolo Sarpi (1552-1623) servita rendü szerzetest. Egyike 
volt ez kora legnagyobb tehetségeinek, s kéziratban bátrahagyott 
héti!záz gondolata eléggé tannsitja, milly jártas volt legyen a ru ér
tan-, betüszámtan·, erőmütan-, természettan-, csillagászat-, higmértan
és épitészetben. A köztársaság hittudósa lévén, ennek a pápával 
folytatott viszálkodásai arra birták öt, hogy bonr.zkés alá venné az 
utóbbi jogait, s minden uton-módon kisebbiteni törekednék annak a 
világi ügyekbe való befolyását, s noha a kormány egyenes paran· 
csára szerkeszté e tárgyu iratait a), mégis annyira beleéhe magát az 

1) Oaelestlni, Act .. C'omit. Aug. II. köt. 274 lap. III. köt. 18. l11.p. 
•) Epittolae, col. 150. 
3) Crieellini Panlo Sarpi élet· vagy inkább védiratában azt rnondja, hogy 

ez "miután C'On~ultorrá vfllaszt11tott volna, soh11 semmiféle ruuukához nem fogott, 

41* 
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ezekb<.~n Itifejtelt nézctckbe, l10gy vitatku~.á,;aiuak kiváló jellemét a 
pápai szél{ iránti gyülölet képezte. Megtámadni ezt olly kiiztársaság
ban, melly folytonosan daczolt a pápával, épen nem mutatott bátor
ságra j egyébiránt ugyanakkor, midön a pápát bántalmazta, aljasan 
hízelgett I l. Fülöpnek, azt j6solván neki, hogy Europát és Afrikát 
meghóditaudja, s Párizst falu vá váltuztatandja; a fönemesekl{el szem
ben azok alázatos szolgájának mutatta magát, noha más részről sza
bad gondolkozó gyanánt szerepelt j hízelgett nekik s eszközül· en
gedte át magát a kormány érdekeinek, mégis olly tisztelethén része
síttetett, M~lly egyedül az erös jellemeket illeti meg. 

l\likéut gondolkozott legyen a szabad~ág dolgában, tanusitják 
azon szabályok, mellyeket szerzete !'zámára te1·vezett, nem ijedvén itt 
vissza még a kinpadtól sem, ugyszintén azon körülmény, hogy a köz
társasAgot zsarnok intézkedésekre sarkalta. A negyvenes biróság, 
hol az ügyek irásban s ügyvédek közbejöttével tárgyaltattak, nem 
tetszett neki, s legfölebb a polgári perekben volt hajlandó azt meg
türni j a Liiopereket egyedül a tízek tanácsa által akarta tárgy altatni, 
honnét mir1den vitatkozás ki volt zárva 1). Már emlitcttük, milly al
jas tanácsokat adott a köztársaságnak a keleti gyarmatok leigázá
sára vonatkozólag j a görögöknek mint a vadáBatoknak fogaik és 
körmeik lefürészelendök j gyakran megalázandók s minden alkalom
tól megfosztandók, mellyben magukat a fegyverforg~ttásban gyako
rolhatnák, csak kenyér és bot nekik, a felebaráti szeretet más al
kalmakra lévén fentartandó; a köztársaságnak Olaszhonban fekvő 
tartomány~'iban oda kell törekednie, hogy a városok kiváltságaik tól 
megfosztassanak, a lakosok elszegényedjenek s jószágaik a velen
czeiek által vétessenek meg; azokat, kik a városi tanácsokban leg
buzgóbbak, el kell tenni láb alól vagy pedig bármi áron megnyerni j 

a netaláni pártvezérek bárminő ürügy alatt kivégeztetendők, kike
rülvén a törvény rendes menetét; a méreg kevésbbé gyülöletes és 
sokkal czélszerübb mint 11z akasztófa. Továbbá ő hozta fel vádké
pen, hogy "néhány év óta naponta csapatostul olly könyvek jelennek 
meg, mellyekben az taníttatik, hogy egyedül az egyházi kormány 

a né lk ül, hogy abban a közérdeket ne tart11ná szem" előtt vhgyis h1-gy az állam főba
tt s~gi jogdt s törvényeinek szrntség ét ne védelmezte volnn." 78 lap. Egyéb 

munkairól is igy szól: "Szerzllnk mindig mint a közvélemény h lmát-solója vállal
kozott azo l< ra." 101 lap. 

1) O"in·ione di frn Paolo, ~omP tiebba goH1rwrsi ln RepuUira pe1· avere il 
perpetuo dorninio etc. 
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származik Istentől ; a világi szentségtörő és zsarnok t1 min1 egy ez ál
tal akarja az l~ ten próbára tenni a jókat j hogy a nép lelkiismereté
ben nem kiitelel> a világi törvényeknek engedelmeskedni, sem pedig 
az adókat és e~yéb közterheket fizetni j hogy az embernek elég le
gyen arra figyelni, miként fel ne fedeztessék; hogy Hz adók és köz
terhek nagyoLb !'észt lütrhozatosak és igaz~ágtalanok, és a fejedel
mek, kik azokkal a népet terhelik, ki vagynak 1itkozva: röviden, a 
fejedelmek és tö1·vényhatóságok az alattvalók előtt ugy vannak fel
tüntetve mínt kiátkozottak és igazságtalanok j hogy hatalmok miatt 
szükséges öket megtartani, bensőleg azonban mindent el szabad kö
vetni, hogy az em bm· magát umlmok alól l~ivonj"l." És n v val végzi, 
hogy egy szigoru sajt ó t ö r v é n y t hoz javaslatba. 

Erősen támogatá őt ~'ulgenzio Micanzio, Passirano· ból BreBcia 
mellett, ki olly vakmerőséggel predikált, hogy AsBelineau franczia 
orvos s a rcfonnatio buzgó hi vc azt mondaná róla: n Ugy látszik, 
az Isten egy másik .Melanchthont vagy Luthert támasztott Olaszor
szágban," 1) 

Paolo atya ()o n so l a z i o u c d e ll a m e n t e n e ll a t r a n
q u i ll i t a d i c o B c i e n z a, c a v a t a d a l b u o n m o d o d i v i
vere nella cittit di Venezia nel preteBo interdetto 
d i p a p a P a o l o V, czimü könyvében a következő kérdéseket 
teszi fel: l.) Van-e a pápának és egyháznak hatalma Iciátkozni; 
2.) Mellyek a kiátkozás alá eső személyek B mellyek az okok, wely
lyekért a kiátkozás alkalmazásba vétethetik; :J,) Felebbezhető-e a 
kiátkozás; 4.) A pápa áll-o a zsinat felett, vagy ez a pápa felett j 
5.) A kiátkozáH következtében megfosztathatik-e a törvényes fejede· 
Jem államaitól; li.) Vajjon az egyházi szabadság korlátozása által 
magára vonja-c jogosan az ember az egyházi átkot; 7.) Miben áll 
ezen szabadság-, s egyedül az egyházL"a terjecl-e az ki vagy pedig 
egyes egyházi személyekre is; 8.) Világi birtokát isteni jog alapján 
birja-e az egyház ; 9.) Vajjon egy köztársaság vagy független feje
delem megfosztathatik-e államától egyházi átok miatt; 10.) Vajjon a 
világi fejedelemnek van-e joga a papság tizedét bcszcdni s törvényes 
hatalma az egyLázi jószágok és személyei\ felett akként intézkedni, 
amint azt az állam érdeke megkivánja; ll.) Van-e a világi fejede. 
Icmnek egymagának joga egyházi személyek folett ítélni; 12.) A 
pápa csalhatatlanságái·úl. Miként fdelt meg ezekre, mindenki elta· 
Jálhatj a. 

1) Memoirea de Duplessis- Mornay, X. 292. (Párizs 1825). 
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A velenezei kormány a köztár.;aság és V. Pál pápa közötti vi
szály alkalmával rendkivüli szigort alkalmazott azok ellenében, kik 
a pápának engedelmeskedni akartak, és emiatt örvendező iratokat 
kapott a protestánsoktóL Az ujitók központja az angol követ volt, 
kit hires udvari káplánja Bedell erősen támogatott; sőt még azután is 
hogy V eleneze a pápával békét kötött s ez az egyházi átkot meg
szüntette, ezen Bedell igy irt Giovan Diodati-hoz: Eccles i a e v e
n e t a e r c fo r m a t i o n e m b r e v i s p e r a m us , és ősztönzé öt, 
hogy jőne ide, hol követe és Paolo atya türelmetlenül várják. Dio
dati tudósitotta erről Duplessis-Mornay-t, a franczia kálvinisták fejét, 
ugyszintím arról is, mi történt ottan e tekintetben az utóbbi két év 
alatt j elmondá továbbá, hogy V elenezéből érkezett levelek szerint a 
köztársaság egészen meg van ujulva, hogy kHiönösen Paolo és Fui
genzia atya és Bedell által a legszabadabb beszédek tartatnak, an
nyira, miként az ember Genfben hiszi m11gát, hogy végre a pápa el
leni gyülölet folyvást tart, és a nemesség három negyed része meg
hódolt az igazságnak. Diodati oda érkezvén (1608 oktober), azt ta
pasztalta, hogy az eredmény uem felelt meg a várakozásnak, mind
azáltal - mint mondá - vérmes reményei vagynak j ama két szer
zetes ugyanis mindent elkövet, de most még mélyen gyökerezik itten 
a szarzetesek iránti tisztelet 1). V égre bevallja, ro iként 11 alaposan 
megismerkedett Paolo atya nézeteive!, ki épen nem lartja szükséges
nek világosan és határozottan nyilatkozni, miután az Isten ugy is 
látja a szivet és jó hajlamot." Valóban Sarpit nem lehet mondani 
sem lutheránusnak sem kálvit,istának, ö rationalista volt j mindaz
által tovább is folytatta miséit, de kérdés, vajjon hitt-e azok fogana
tosságában j egyébiránt maga azon körülmény, hogy saját eszét tartá 
legfőbb tekintélynek, és ennek következtében folytonosan fürkészte 
az igazságot, anélklil hogy valaha lelkének nyugalmat birt volna 
szerezni, eléggé elárulná a protestantismushoz való hajlandóságát, ba 
mindjárt világosabb próbáit nem adta volna ÍR annak. 2) 

l) Ezen s hasonló részletességek az idézett Emlékimiban láthatók. Lásd 
még Blicke in die Zualiinde Venedigs zu Anfang des XVII. Jahrhunderta czikkel R 

HUitorisch- politische Bliitter, filr das katholische Deuucltland czimii folyóirat 184::1-
ik évi folyamában. 

2) Ha nem lenne elegendll evégre Történelme, számos bizonyitéket találunk 
1673-ban V<·ronábHn kiadott leYeleiben. Az 53-ikban Snlly hull1la felett s~juál

kozik s azt mondja, hogy szerette öt "hitében való állhatatossAgáért." Egy mar
seillei, valószigüfeg pretestans egyénről beszélvén hozzáteszi: "Hiszem, hogy ha 
politikai okok nem állnn/mak utban, ~okan t:tl!lltozoának, kik Róma árkából a 

-



647 

De Liques, Diodati társa, a többek közt ezt mondja: n Paolo 
szerzetes biztositott engem, hogy a nép között több mint tizenkét 
vagy tizenötezer embert ismer, kik a legelső alkalommal készek a 
római egyháznak hátlit fordítani. Ollyanok ezek, kik atyáról fiura 
öröklötték az Isten igaz ismeretét, vagy pedig a régi valdensek ma
radványai. A 11emesség közöl számosan megbarátkoztak az ujitás
sal, de nem akarnak megneveztetni mindaddig, mig kedvező alkalom 
nem nyilik arra, hogy egész őszintén nyilatkozhassanak. Bizonyitja 
ezt az is, hogy a tanács meghagyta Paolo ezerzetesnek továbbra is 
folytatni misézését, noha ez egyházi átok alá lenne vetve." Hozzá
teszi még, hogy a papok gyónóiktól, ruielött öket feloldozták volna, 
azt követelvén, hogy igérnék meg, miként uj egyházi tilalom eseté
ben a pápának engedelmeskedni fognak, a kormány elfogatta öket, 
e t m i s e n l i e u o u d e p u is n e s' e n es t o u i n o u v e ll es; 
tellement que, dep~is l'accord, ils ont plus faict 
m o u r i r d e p r e bs t r es e t a u t r es e c c l es i as t i q u es, 
qu'ils n'avoient faict en cent ans auparavant 1). 

Paolo Sarpi nem szünt meg fondorkodásaival Velenczét a Ró
mától való elszakadásra birni s azt mondá : Ma t e r i a a d es t 
a p u d m u l t o s 8 e d fo r m a d e f i c i t , 8 a t t ó l f é l t , hogy 
háboru nélkül terve nem 8ikerülend. Azért azt hajtá, h ogy Fran
cziaország támadná meg Milanót, amikor az Alpeseken tuli tartomá
nyokból a hugonoHákkal s német és schweizi protestánsokkal együt
tesen pt·edikátorok özönlenék el az országot. "Ha háboru ütne ki 
Olaszországban, ugy jól menne a dolog a vallást illetőleg, ezért fél 
attól Róma; az in quisitio megbuknék s az evangeliomnak szabad 
folyás engedtetnék." 2) Evégből érintkezésbe léptek a németalföldi 

reformatio csued.ra ugrauáu11k fel, dt~ egyik etti:H, másik ptdig attól fél. Ugy 
lát~zik, az lstennek nagyon kev~s része van az emberek gondolatainak iga~gatk
Rában. Tudom, hogy megért ön anélkiil ho gy világosabbnn kellene szólanom. 81. 
ik Levél." I. Jakabról pedig igy nyilatkozik: .Ha az angol kirlily nem volna 
doctor, lehetne tőle v11lami jót várni, és ez igen hatalmas kezdet lenne, mert Spa

uyolorszAg le nem gyBzethetik, hacsak a valhis ürügye el nem távolittatik, ez pe. 
dig csak a refonnationalt Olaszországba való behozása által törtánhetik meg. És 
ha a király meg tudni\ ezt tenni, akkor Tnrinban é,; itt jól menne 11. dolog." 88· il< 
Levél. 

1) Memoire8 de Duplessis-Mo1-nay. X. 142. 
2) Uggyanott, X. 386. a90. 44J. 466. 646; és Oourrayer, Paolo Sarpinak 

Storia del concilio di Trento czimü munkája forditásil.hoz mellékelt életiratában 
a 66 lap. Sarpi még IV. Henrik meggyilkollatása előtt néhány nappal igy irt : 
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lázadókkal, kik követet küldöttek V elenezé be 1), melly azáltal hogy 
ezt elfogadta, fontos szolgálatat tett a felkelölmek. 

Az ujitók azon reményben valának, hogy IV. Henrik az ausz· 
triai ház elleni ellenséges indulatától vezéreltetve a protestantismus
hoz szegödnék ; ez azonban eg(·szen váratlanul megküldé a vrlen
czei kormánynak Diodati azon levelét, mellyet ez Durand párizsi 
p•·otestans lelkészhez intézett, elmond ván abban mindent, mi V elen· 
ezében törlént; az előkelő egyéneket mint a reformatio hiveit tün
tette fel s reményét fejezé ki, hogy rövid időn az ö és Fuigen zi o atya 
fáradozásai szerenesés véget érnek; és ha a pápa makacsnak mutat
koznék, Velencze elszakadna a kath. egyháztól, mit a doge s némolly 
tanácsnokok már ugy is óhajtanak~). Ekkor a kormány kénysze
rülve volt szigorubb rendsz'l.Lályokhoz nyulni; a pápa hivei fiilülke
rekednek, ami Sarpit egészen lehangolta, ugy hogy Moruay e végett 
erős szemrehányásokat tett neki, elöadván, hogy e levertség halálát 
okozhatná, mielőtt munkáját bevégezhctné 3). 

Illyen volt Sarpi szerepe, de hogy hitét elhagyta volna, nem 
hiszszük, jóllehet levelezéseiben a római széket folytonosan m e r e
tri x, bestia babylonica czimel(kel illette. A trienti zsinat 
t ö r t é n e lm e ( 1619) czimü munkája kétségtelenül egyike vala a 
legnagyobb csapásoknak , mellyek ezen korban a pápai széken ejtet
tek 4). Kiváló figyelemmel és tüt"elemmel dolgozott ö ezen, s rendel
kezésére állottak a legbecsesebb okiratok, valamint a velenezei kö-

Nulli dubium quin, sicut Ecclesia verbv formala est, itc. ·verbu 1·ite refonnet!tr. Atta
men, sicuti magni nwrbi per cont,·arios C!t1'antur, sic in bella spes; nam extremut-um 
11Wrb01·um ext1·en&a remedia. IIoc mihi C>"ede e propi-nquo re:< videnti : non aliunde 
nostra salus proveni1·e potest. Opp. VI. 79. Titku.• élctiratában, mellyet íleretti 1802-

ben adott ki, százbusz levél találtatik, mellyeket ö a különféle eretnekekhez 
inté:.~ett. 

') Ezen követ arra kérvén Mornay-t hogy öt Veleuczébc Rjánlaná, az 
16 09. októb~r a-ról igy irt hozzá : Pour adresse, je ne la vous puia dotme 1" meil
leure qu' au vénérable pere Paulo, dh·ecteu1· des meillew·s ojfa·ires . . . auqnel, a vec 
le zele de Dieu, vous lrouvet·ez une grande pl'Udence conjoincte : mais il faut l' exci
tel' a ce que l'une enfin empo1·te l'autre. Vous avez aussi le pere Pufgenzio, qui 
n' est que feu, prescheur admirable. 

2) Ezen tény mint IV. Henrikhez aHD}il"IL méltatlan kétségbe vonatik Vol
taire és Daru ált11l, Marnay emlékimtai azonLan kétségen l<iviil helyezik azt. 

3) lG! l. marczius 6-ról kelt levele Mémoires, X. 169. 

•) "Szandékom n trienti zsinRt történeimét mE'girni, mert júllehet századunk 
több jeles történésze érinté iratábAn annak egyes részleteit, Slei1l~to .J anos renrl· 
kivül körültekintő iró pedig kiváló gonddal elbeszélte az azt megelözö e~eményc-
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vetek jelentései is; ö azonban nem az igazság kidel'itésére használta 
fel azokat, de csupán hatáRt akart kivívni általok, evégből még azok 
meghamisitásatól sem ijedvén vissza. Olly időben, midön az cles 
birálgatások és kitörések napirenden valának, egészen megtartja a 
nyugalom látszatát, mintha csak tárgyilagosan hordaná fel a tényeket 
és adatokat, amivel clámi~ja a tapasztalatlanol{at, még inkább pedig 
folyékony és könnyed irmodo1·ával ugyszintén csipös és elmés meg-

ket, mindazoná.ltal mindezou dolgok együttilMan nem elegeuclök ar ra, hogy tökéle
tes átnézetet nyujtsanllk as olvasónak. 

Mihelyt érdeklődni kezdtem 1\Z emberi dolgok iránt, égtem a v:l.gy ll\ l azo
kat egészben i~rrwrni, s mintán figyelme;en átolvHstnm mindnzt, mit e tddntetben 
feljegyezve tn.l:l.ltam, ngy~úntén a nyilvános okiratokat, mellyek a sajtó vagy kéz
irat utján bocsátattalt közre , a legnagyobb gonddal és szorgalommal kutRtni kez
dém a főpapok és más a zsinatban résztvett egyének által hátrahagyott jegyzete

ket é~ emlékirntokat, a nyilvánosao eléadott szavazatokat és nyilatkozatoltat, 
me ilyeket vHgy szorzöik mllgol<, vagy mások örictek meg, nem különben az 
arn& viirosból érkezett tndósitásoknt; minelt követ.ke?.tében szerenesés va lé l< olly 
személyele, jegyzeteket és leveleket tartalmazó napl ó iba is betekinteni , kik az 
ügyek menetéte nagy befolyást gyalcoroltak. Miután tehát annyi dolgot össze
szedtem, hogy azok elég bö anyagot nyujthatnak a történtele elbeszélésére, elhattfl
roztam azokat rendbe~;zedui. 

nBl fogom beszélni egész folyamát az•m egyházi gyiilekezetoek, melly huszon
luít évcu át l<ülönbözö czélol<bÓI s különféle e.;;zl<öziild<el némdlyek által annnyira 

óhajtatott és sürgct~etett, mások által el'enben gátoltatott éa elodáztatott, s ameily 
tizennyolcz éven keresztűl majd összehivatott majd feloszlattatott s miodig kü
lönféle ezélolt elérése végett tartatott, és ameily alakját és eredményét tekintve 
egészen ellenkezöleg ütött ki azok t.erveivel, !tik azt létrehoztále, ugyszintéo azok 
aggodalmaival, kik azt minr.len lehetö módon !táborg·atták. Vil:igos bizonyitéka ez 
annak, hogy az ~mbcr egyedül Istenbe veMse biz,t!mát s ne bizzék az emberi 
bölcse•égben, 

.s valóbim ezen zsinat, melly & j;\.rnborok által a feloszlAsnak indult egy
egyház egyesitése végett ugy óhajtatott s olly nagy fáradsággal létre is hozatott, 
ugy megszilflrditá a szakadást s annyira clkeserité a pártokat, hogy a kieugeszte
lödt'·s lebetetlPoné vált. A fejedelmele Alta! a papság átalakítására irányozttüva, 
ehelyett olly eltorzitást létesitett , minö - rnióta a l<ereszté11y név hnngzik -
soh ll nem lét rz,~t.t. A pü,pölcök kl tul azon rem~nyben óhaj ta tv a, hogy vizszanye

rendik a püspöld hatRlmat, melly nagyobb részt magára & római pápflra ment át, 
ehelyett azonbun még Rzt is elvette tőlök, ami eddig megmaradt, sokkal nagyobb 
szolgaságba kényszeritvén öket. Evvel ellenltezöleg, noha a római udvar annyira 
félt attól s kerülte azt miut hathalós eszl<özt kezdetben kicsiny de fokonként nÖ· 
vekedö s most már korlátlan söt kic,apoJJgÓ hatalma mérséklésére, a zsinat u. még 
Róm4tól függö rés:.~ekben ugy megszilárditA azt, hogy illy erős alapokon eH!bb 
soha nem nyugodott. Azért nem helytelenül nevezziilt azt 8 z á z a d u ok l l i á
s á n n k" Sarpi. 
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jegyzéseivel, mellyek által a magában unalmas tárgynak sok kelle
mct kölcsönöz 1). Egészen eltávozik ö e müvében a kath. elvtől, mi

. után a szentil'ást illetöleg az egyéni értelmezést aka1ja felállitani 
semmi tekintettel a hagyomá.ny•·a, elveti a deuterocanonicus könyve
ket a Vulgatával együtt, elkülönzi az exegesist a szent atyák tanai
tól, épen ugy rnil,ént a protestaosok; az eredeti bünt, malasztot, meg
igazuhl.st és más hitágazatokat illetőleg szóról szóra Chewniz Márton 
hittudó~nak, a trienti zsinat egyik legelkeseredettebb ellenségének 
véleményeit irja ki. Egyedül az ös egyházban aka1ja fellelni a ke
reszténységet, az(n·t mind a hitet mind a fegyelmet ide akarja vissza
vezetni; rnindazon intézményeket, mellyeket az egyház mindig friss 
életerejéböJ merit, pusztán emberi találmányoknak bélyegzi s mint 
illyeneket elitéli. Azért az ö felfogása a hieral'chiá.ról, a lelld jogha
tóságról, a pápa elsöségéröl, a scholastikáról ugyszintén a szarzetesi 
intézményről sem nem egyházi, sem nem történelmi. A hierarchia 
szerinte csak a pápák dicsvágya s a fejedelmek gyengesége és tudat
lansága következtében szilárdult meg; mi jótéteményt sem hozott az 
emberiségre, de igenis elnyomatást és zsarnokságot. A papság a kö
zépkorban nemcsak hogy nem pá1·tolta a tudományokat, a müvésze
teket és polgárosodást, sőt inkább a collegiumokat és oskolákat saját 
előnyére zsákm~.nyolta ki. 

Röviden, ha nem is szegődött határozottan egyik vagy másik 
protestaus hitvalláshoz, ellenkezét>be tette magát a kath. hittannal s 
olly kánont állit fel, melly egyenesen az eretnekséghez s rationalit> 
mushoz vezet. Nagyon jellemző azon ohajtása, mellynel fogva az 
egyházat területi kormányzás alá aka1·ta vettetni, s azon körülmény, 
hogy mindig az ös időket állitá fel példányképül, ruellyekben az egy
ház és pogány vagy zsidó állam közötti viszonyoknak bizonyára egé
szen másoknak kelle lenniök, mint most, midőn az tökéletes kifejlett
ségre vergődött. Továbbá elöharczosa volt a mult században felka
pott azon eszméknek, mellyeknél fogva a világi fejedelmek minden 
egyházi hatalomtól függetlenítendök leunének, s mellyeket Febronius 
elméletileg fejtegetett, II. József pedig valósággal létesitett; innét 

l) Botta' ki egyébiránt IIZ ö nézeLeit szorol SZÓI'a átveszi s minden kitöré
seit sajitjaiv! teszi, kénytelen bevallani, hogy .az elkeseredett gyülölet, melylyel 
Paolo atya a római udvar irfmt viseltetett, lit gyakran té,•es véleményekre s lui
ságosan éles és maró kifejezésekre ragadja." X V I. köuyv. 

Paolo Sarpit védi a genuai Eustacbio Degola Juatificatirm de fra Paolo 
811rpi, ou Lettre' d'un prétre italien a un magisirat ft·angais etc. \Párizs, 1811.) 
ezimü müvében. 
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mondja Rnnke, hogy a fejedelmek sokat köszönhetnek Sarpinak, ki 
annyira megszilárditá a korlátlan hatalmat j ugyszintén a katholicis
mus ellenségei is, kiknek annyi fegyvert adott kezökbe, mellyek an
nál gyilkolóbbak, minthogy egy katholikustól származtak. Az egy
házellenes párt képviseJöj e és p{~ldány képe lévén, mint illyen felüi
mul ta azt ha nem is agyarkodása legalább fényes elméje s azon ere
detiség által, hogy egész kath. formában írta munkáját, mellyben 
minden körmondat tördöfés volt a kath. egyház ellen, s hogy illyen 
elvből vonta minden következtetéseit, s ekként az elsö történelmet 
hozta létre, me Ily határozott rágalmazási szándékkal iratott, kiter
jesztvén ezt ruinden eléadott tény1·e, mellyeket az elbeszélő nem nyo
moz, de c&upán rakásra halmoz. Példájából az is látható, milly 
szoros öszszeköttetésben van a hittan az egyházzal, s mennyire csa
latkoznak azok, kik ezt vakmerően ostromolván azt mondják, hogy 
amazt bántani nem akarják. 

Egyébiránt Sarpi ugy rajzoltatik elénk, mint feddhetetlen életü 
férfiu, ki folytonosan tanulmányainak élt s az adatok összegyüjtésével 
foglalkozott, azokat saját gondolkozisi módja szerint felhasználandó. 
Az orgyillwsoktól öt ízben megtámadtatván s egyszer meg is sebesit
tetvén igy kiáltott fel: "Ismerem a 1·ómai udvar gyilokját." Szerfclett 
(:!terjedt, e mondat s a közvélemény a világ bünbakjainak, a jezsui
táknak tulajdonitotta e tényt. 

t•allavlciuo. 
Róma más utat valasztott, hogy Sarpi megtámadásait vissza

Vl'rje,s.a Jézus társaságának egyik tagját Pallavicino Sforza (1607-
()7) bibornokot megbízta, hogy a zsinat történeimét ö is irná meg. 
Egyike a legjobb íróknak, kik az e tájban lábra kapott mesterkélt 
ugyan de más részröl sima és átgondolt irmodort tevék sajátjokká; 
mindazáltal müve élénkség tekintetében távol áll a Sarpiétól, elnézve 
attól, hogy mint ollyan, ki a maga védelmére s minden lépten mások 
véleményeinek megczáfolására van kényszerítve, már különben is 
nagy hátrányban áll. Ott, hol Sarpi elméncz, pajkos s előadásában 
rendkivül szerenc:~és, Pallavicino elmés de tulságosan mtivészi, gon
dolatait szólamokba burkolja s az öszhangzat kedvéért homályossá 
leszen j különben egyik sem részrehajlatlan, amaz mindent gyalázni, 
ez mindent védeni akarván. 

Sarpi egy részben az elöbbi történészek mint pl. Giovio, Guic
ciardini, Thuano, Adriani s különösen Steidan munkáját használja 
fel, söt ez utóbbit gyakran egyszerüen leforditja, de egyszersmind 
eredeti kutfök nyomán kiegészíti és tulajdon észrevételeivel kiséri; 
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folytonos éléu\ségével elitzi az unalmat, melly másoknak annyira sa
játja, s eltak:.rja tévedéseit és ellenmondásait; az uj adatokat rend
szeresen ellenzéki irányban és hazája politikai érdekeiben használja 
fel, folytonos:m korholván Rómát és igényeit, nem vévén észre, mi
ként ezek az akkor kezdeményezett vallási átalakulás követelményei. 
Pallavicino visszamegy a reformatio kezdetére ; rendelkr,zésére állot
tak a leggazdagabb irattitrok azaz a rómaiak, s rendeseu megjeleli az 
adatok természetét és czimét, amit ~arpi elmulaszt tenni. Lajstromát 
adja a Sarpi !\Ital elkövetett tévedéseknek, mellyek mintegy 361-re 
rugnak, nem is számítva, mint ö mondja, azon számtalan más hibá
kat, mellyeket mellt'lkesen czáf(1lt meg. A protestans Ranke, ki álli
tá~ait összeveté az adatokkal, mellyelue hivatkozik, szigoruan ponto
saknak találta azok kivonatait. Némellykor lí is csalódott, s miként 
az a vitatkozásoknál megtörténik, tulságba ment, mindent menteni, 
amit tagadni nem lehetett, gyengíteni akart, és hallgatá~sal átsikam
lik több ellenvetésen és okiraton, Minden esetre tanulságosabb mint 
Sarpi, de azért ez szivesebben olvastatik, mint egyáltalában minden 
olly iró, ki támadólag lép fel; annyi bizonyos, hogy az igazság nyo
mozói fájdalommal fogják tapasztalni, miként olly két forrás haszná
latára vagynak kényszerítve, mellyek ellenkező tekintetben ogyaránt 
gyanusak. 

A dalmatiai Marcantnnio De Dominis (1556-1624), ki már 
husz éves korában a .Jézus-társaságának tagja s Paduában az ékes
szólás, bölcselet és mathesi~ tanára volt, II. Rudolf által Dalmatiában 
signai püspökké j'Jleltetvén ki, miután itten sok nehézséggel és ked
vetlenséggel találkozott, a spalatoi érseki sz é ké1·t folyamodott s azt 
meg is nyerte. Hevessége miatt számtalan viszátkadásba keveredett; 
a velenczeieket V. Pál ellenében védelmezte, s midön · látná, hogy 
müvei a római inquisitio által kárhoztattak, Angolországba ment 
(1616), mint mondá, hogy ottan a különféle keresztény felekezeteket 
egyesitse, valósággal azonban azért, hogy magát a romai széktől füg
getleoitse s tanulmányait ~;zabadon folytathassa. Kiadta Sarpi T ö r
t é n e lm é t, előszóval és jegyzetekkel megtold va, mellyek azt még 
élesebbé tevék, s I. Jakab, a hittndományuyal foglalkozó angol király 
által szivesen fogadtatott. De lelkiismerete furdalásaitól ösztönöz
tetve, vagy talán vele született könnyelmüségénél fogva q~y alkalom
mal a szószéken nyilvánosan visszahuzván tévelyeit, ez által minden 
hitelét elvesztette. XV. Gergely, egykcn·i tanítványa felszólitá öt, 
hogy térne vissza, minek következtében ö csakugyan visszajött s a 
bibornokok gyülekezetében tévelycit ünnepélyesen visszavonta, hogy 



(~kké11t püspöhégét visszauycrhessc. De a következő pcipa, a szigoru 
VIII. Orbán, ruint állhatatlan és hibáiba visszaeső egyént az Angyal
várba záratta, hol perének tárgyalá~a alatt Plhalt, és bullája megé
g:r>ttdett D e ll a r e p u b l i c a c r i st i a n a czimü munltájával 
együtt, mellyben a pápa dsöségét s a zsinatoknak a hit dolgábani te
ki~Jtélyét ostromolta. 

Láttuk már, hogy az uj hit terjedésének meggátlása tekinteté
ből Olaszországban megszünt azon vallási türelem, melly l'ezdetben 
ottan uralkodott. Érintök, hogy IV. Pál szigorral visszaállítá az in
qui~itiót, melly ha elöbb mindegyik tartományban a püspökt/H füg
gütt, most a hitnyomozó szék alá rendeltetett, mellynek joga volt az 
Alpeseken innen és tul az eretnekségek fetett ítélni. Csodálattal 
hallja az ember, hogy ezen törvénys:t.ék tagjaivá világiak is nevez
tettek, rniután az eretnekség nemcs .• k püspököket és szerzeteseket, 
de még némelly inquisitorokat is megmételyezett 1). Ekkor felosz
lattatott a madenai akademia is ( 1556) 1 mellynek több tagja kiil
földre menekiilt; szám (Js ferraraiak, a többek közt Olimpia :M:orata; 
sőt Renata herczegnő is kénytelen volt hitfeleivel tartott vallás-gya
korlatát megszüntetni s késöbb Francziaországba költözni. 

A protestánsok, kik feljegyzék számunkra vértanuik neveit, le
írják azon kegyetlenségeket, mellyekkel Fannia di Faenza, a bassanoi 
Domenico Cabianca, a már érintett Giovanni Mollio szerzetes, Pom
ponia Algieri di Nola, Francesco Gamba di Como, Goffredo Var~<glia 

piemonti kapuczinus és Luigi Pasquale di Cuneo kivégeztettek. A 
fejedelmek támogatták az inquisitiót, és Cosmo nagyherezeg alatt 
egy körmenet tartatott, mellyet egy zászló előzött meg, mellynek fe
kete mezején egy kard és olajág között a kereszt és ezen felirat volt 
látható : E x u r g e , D om i n e, j u d i c a c a u s a m t u a m ; ezután 
huszonkét, vezeklö csuklyába és keresztekkel éltitett sa n b en i t ó-ba 
öltözött vádlott jött, élökön Bartolomeo Panciatichi, előbb nagyher
ezegi követtel a franczia udvarnál, s a székest•gyházba vezettetvén, 
ottan feloldoztattak , könyveik pedig a piaczon megégettettek, San 
Simone egyházban néhány nő, kik szintén téves ebzmékröl vádoltat
tak, ugyanezen szertartás alá, de kevesebb nyilvánossággal vet
tetett. 

:M:indazáltal ezen nagyherezeg IV. Pálnak a tiltott könyvek 
hánt kibocsátott rendeletét csak aznkra vonatkozólag fogadta el, 

') Lllsd 605 !up. éR Bernini, 8to1ia di tutte le ereaie eec. XVI. c. 7. 
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mcllyek a vallá;j iránt ellenséges indulattal viseltetn6nck, vagy pedig 
a csillagjóslatról értektlznének, mellyek közől egy hnlmaz 1559 év 
marczi us 3 án a San Giovanni és San Croce egyházak előtt csakugyan 
megégettetet t. Lodovico Domenichi azon ok ból, hogy Calvin N i c o
m e d i a n a czimü munkáját lcforditott::. 1:1 hamis kelttel kinyomatta, 
tiz évi börtönre ítéltetett s ezenkivül tóvelyét az érintett könyvvel 
nyakán visszavonni kénytelenittetett. 

Siena bevétele után Cosmo kezdetben nern volt hajlandó az 
ottani eretnekek jelesen a socinusok ellen emelt vádaknak füleit 
megnyitni i késöbb azonban ott is megkezdetett az üldözés, és a né· 
met fiatalok közöl, kik ottan tanulmányaikat végezék, számosan el
fogattak, ugyszintén n~hány boszorkány is, kik közöl öten 1569-ben 
megégettettek. Aonio Pale11rio di Veroli idevaló iskolamester ma
gába szivll.n Socinus és Ocl1ino téveszméit s azokat Colle- és San 
Geminianá-ban terjeszteni igyekezvén, itten üldözőbe vétetett, s azért 
Luccába utóbb Milanóba menekült, hol daczára az ellene emelt vá
dal•nak tanárrá választatott. Kiilönben jeles iró, több hittani munka 
szerzlije és Ochino védője volt; Il. Fülöp által azonban 1570-ben 
elfogattatván s a római inquisitiónak átadatván ez által három évi 
fogság után megfojtatáBra ítéltetett és megégettetett. 

Ugyanezen időben történt, hogy Torrentino, ki csinos nyomdai 
munkáiért dicsértetilt, Toscanából a savoyai herezeg tartományaiba 
tette át lakását, a Giunti-k pedig V elenczébe, hol a szabadság a 
nyomdá.nak sokkal jobban kedvezett. Pietro Carnesacchi florenczi 
nemes, ki haz~jában, Francziaországban és Rómában a Medicieknél 
nagy kegyben állott. Nápolyban ismeretséget kötött Pietro Valdes-, 
Ochino-, Vermiglio-, Caracci-, késöbb pedig Viterbóban Vittore So
ranzo püspök-, Pier Paolo Vergerio, Lattanzio Rangoni-, Luigi Pri
uli-, Apollonia Merenda-, Baldassara Altieri- és Mino Celsivel, tőlök 

az uj tévelyeket magába szivta s öket befolyásával és pénzzel támo· 
gatta. Vittoria Colonna- 1 savoyai Margit-, Renata franczi~ herczegnö a 
Lavinia della Rovere Orsini-val bizalmas viszonyban állott i Melanch
thonnal Francziaországban alkudozásba bocsátkozott, s visszatérte 
után sem szünt meg az eretnekekkel levelezni. IV. Pál azért maga 
elé idézte, de nem jelenvin meg, öt egyházi átok alá vetette i mint
hogy azonban fondorkodásait tovább is folytatta a nélkül hogy az 
ujit6k iránti vonzalmát titkolni akarná., IV. Pius kieszközölte _Cos
monál, hogy ez öt neki kiadná. Olly ügyesen védte itt magát, hogy 
felmentetvén szabadon bocsáttatott ; de még akkor sem hallgatott el 
sőt Pier Leone Marioni és Pier Gelido da San Miniato, Genfbe mene-
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kült protestans érzelmü egyéneket pénzzel segítette, anélkül hogy 
ezen körülmény Cosmonak iránta való jó indulatát csökkentette 
volna. De később Cosmo a szigoru V. Pius kérelmére átadta őt az 
inquisitiónak, hol vMkét bevallván clitéltctctt, s makacsul vonakod
ván tévelycit vis~zavonni, l 567· b'm lefejeztetett és megéget
tetett. 

Ezalatt Toscanában mindinkább növekedett a hitnyomozó szék 
szolgáinak számH., kik veres kereszttel valának megkülönböztetve s 
egyszersmind kivéve a világi hatalom joghatósága alól. A nagyher
ezeg attól tartott, hogy ekként kiderülne, milly nagy legyen azok 
Rzáma, kik ural ma ellenében ellenséges indulattal viseltetnek; mind
azáltal nem fékez h ette az inquisitorokat, kik Sienában és Pisában 
rendkivüli szigorral jártak el azok irányában, kik nem böjtöltek 
vagy kétes szavakat ejtettek el, mrg a tanulők könnyelmüségének 
sem kegyelmezvén meg. 

Mig azon félelem, hogy a szent dolgok biráigatása a politikai: 
akra is kiterjedhetne, szigoruabbakká tevé a monarchicus kormányo
kat, a szabad Lucca nem sokat törődött emiatt, s épen nem gátolá az 
ujitás terjedését. Ennek következtébrn sokan ehhez szegödtek, s Pi
etro Martire Vermiglio a luccai testvérekhez intézett védiratában, 
mellyben futását mentegeté (1556), egyszersmind örömét fejezé ki 
a felett, hogy a hivők száma ottan annyira növekednék. Alkalmasint 
nagyiták azok számát mind Rómn, hogy az inquisitiot ide is behoz
hassa, mind pedig Florencz ura, hogy ekként ürügye legyen ezen 
kisded köztár6aság elfoglalására, ameily után aunyira vágyott. Ez 
azonban az által igyekezett a veszélyt elhárítani, hogy szigoru rende
letet adott ki, mellyben sulyos büntetés terhe alatt megtiltá hittani 
dolgokról beszélni, tiltott könyveket tartani vagy olvasni, s eretne
kekkel különösen p~dig Bernardino Ochino- és Pietro Martire Ver
miglióval érintkezni 1). A római inquisitio, melly biztosui a püspöki 
helyetnököt nevezte ki ide, egyéb törekvései által uj rendeletek és 
az uj i tás elleni tiltakozások kibocsátására szolgáltatott alkalmat, mi
nek következtében az inqui~it ion a lis törvényszék visszahívatott, s ez 
által a kisded köztársaság soha sem is bélyegeztetett meg. 1555 ben 

l) .Miután n:ton gyanu táph\Itatik, hogy városunitban Luccában és az ural
ma alá. tartozó li:özségeltben mindakét nemböJ akadna. néhá.ny VllkmerH, kik j61-
lehet mit sem értenek a szentiráshoz és kánonokhoz, a keresztény va.llb dolgai
r61 értekezni, s arr61 olly szabadon vitatkozni meré•zkednek , mintha csak hires 
hittud6sok volnflnu.k stb. 'tb." l ó-16 évi május 12-ki kibocsdtvány. 
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ugyar1, miu tán közöuségesen azon hit kapott lábra, hogy az eddig 
puszta fenyegetések éld he léptcttetuének, sokan kiköltöztek onnét, a 
többek közt Filippo Rustiei, ](j Genfben a hibliát lefurditotta, Gia
como Spiafame uevers-i püspök, Pietro Perna, ki Bázelben nyomdát 
állított, s abban különüsen a reformátorok műveit szaporította, javít
nokul pedig a vele egy követ fuvó Mino Celsit alkalmazta; Simone 
Simani orvos, ki két izben bebörtönöztetett a genfi reformatorok ál
tal i és egész családok mint pl. a Liena, Jova, 'l'renta, Bulbani, Ca
landrini, Minutoli, Buom·isi, Burlamachi, Diodati, Sbarra, Saladini s 
Cenami családok, rnellyekböl késöbb annyi jelell férfiak szánn az tak t). 
IV. Pius attól tartott, hogy azon lucca-iak, kik Schweizban, Franczia
országban s más, az eretnekség által megmételyezett tartományokban 
utazná!Jak, a téveszméket könnyen magokba szihatnák i azért a ta
nács egy másik rendeletet bocsfltott ki, mellynek erejénél fogva eltiltá 
a luccaiaknak ezen vidékeken lakni, a számüzött eretnekek fejére 
pedig, ha azok Olasz-, Spanyol- és Francziaországban vagy Flan
driában és Brabantban találtatnának, a köztársaság pénztárából fize
tendő háromszáz arany-tallérnyi dijt tüzött. 2) Pius PS Borromaci Ká
roly dicsérettel halmozták el a köztársaságat ezen rendeletéért, de 
hinni szeretjük, hogy senkit sem vitt az gyilkosságra. 

A zsarnokok rendesen ellenséges indulattal vit~eltctnek mások 
zsarnoksága iránt. Velencze állandóan visszautasítá az egyházi in
quisitiót, noha kebelében felállitá a világit, rnellynek rendeltetéRe 
vala a sajt6 alá bocsátott könyveket átnézni s jóváhagyni vagy el
vetni, az eretnekek felett örködni, a fel nem szentelt s mégis misézni 
merészkedő papokat ugyszintén az istcn-káromlókat fenyíteni i s 
megjegyzendö, hogy az állam inquisito1·ai kiméletlenebbül jártak el 
az egyháziaknáL A zsidóknak és görögöknek mindazáltal szabad 
vállásgyakorlatot engedett s az elitéltek javai a töt·vényes örökösökre 
szállottak. Vicenzában egy egyház alapíttatott, mellyben alkalmasint 
sz. Báramság-ellenes hitágazatok hirdeitettek; s miután a pápa pa-

1) Il!yenek Giovanni, Carlo és Alessaudro Dioduti; l!'ederi<.:o Huriamachi 
és a hires Gian Giacomo; Gian Loelovica Cal11ndrini; Benedetto, Francesco, Mi
chde, Gian Alfonso, Samuele Turrelini; Vincenzo Minutoli ; Giacomo, Bartolomeo 
és Francesco Gr».ziano Micheli ; és Gian Lodt.vico Sal:tdiui. 

~) 1662 évi janUll.r 9-ki kibocsátvány. Olvasható Mazzarosa Storia di 
Luca czimü munkája végén. 1662-ben ~ég panaszok valának hallhatók, hogy 
sok eretnek maradt volna a városban, kik levc~ezésben állanának a meaekiiltek
kel és protestáns munkákat hordatnfmak. Raynald, ad ann. Hi62, 174 lap. 
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nas.zt emelt volna (1560) a kapitány és polgármester ellen, hogy ezek 
a tévelyeket szabadon terjeszteni engednék 1), a köztársasági kor· 
mány szigoru rendeleteket bocsátott ki, s a kivégeztetések itt is meg
kezdettek. A trevisói Giulio Ghirlanda és Francesco di Rovigo Ve
lenczébe vitettek s ottan azonnal megfojtattak, ugyszintén a viceu
zai Antonio Ricetto, Francesco Spinola milanói pap és Baldo Lupe• 
tino szerzetes ; a többiek meghallván a rémletes hirt, még jókor 
megszöktek, köztök Alessandro Triasino többekkel együtt Chiaven
nába menekült, honnét honfitársát Leonardo Tiene-t levélben felszó
litá, hogy az egész várossal egyetemben a reformatióhoz szegődjék. 

Lucar Czirill, ki a velenczeiek uralma alatt álló Candia szige
tén született, Olaszországban és késöbb Némethonban magába szivta 
a reformatorok téveszméit, de gondosan titkolta azokat , oiignem 
alexandriai késöbb pedig konstantinápolyi patriarcbává lett, amikor 
ö is hirdetni kezdé az uj tanokat. Ennek következtében a pOspöki 
kar és papság számüzették öt Rhodus szigetére, Angolország és Hol
landia által támogatva azonban ismét elfoglalta székét s egy kálvi
nista katekizmust bocsátott közre, melylyel komoly zavarokat tá
masztott, a miért is a Po1:ta megfojtatta öt. Több zsinat mind öt ma
gát, mind pedig tanait egyházi átok alá vetette. 

Anemond de Coct dauphiné-i lovag s az uj hit egyik legbuzgóbb 
apostola arra ösztönözte Luthert, hogy irna III. Káro~~ savoyai her
czegnek öt a reformatio elfogadására buzdítandó: ,"O nagy hajlan
dósággal viseltetik a jámbor élet s az igaz vallás iránt 2) és udvara 
személyzetével szivesen beszélget a reformatióról. Jelszava: N i h i l 
d e e st t im e n t i b us D e u m , ameily egyszersmind az öné is. 
Meg lévén aláztatva a császár és Francziaország által, alkalma lenne 
nagy befolyást szerezni Schweiz-, Savoya- és Francziaországra." És 
Luther csak ugyan irt neki, de ugy látszik eredmény nélkül. 

A Valdensek. 
Az Alpesekben, mellyek a Dauphiné-t Piemonttól elválasztják, 

Pinerolo felett laktak a valdensek, maradványai azoknak, kikről a 
XIII. század folyamában szólottunk (XII. könyv 86 s köv. lap), az 
idősbek vagy másként a nagybátyák (b a r b i) kormányzása alatt 
élve, amiért is B a r b e t t i néven is neveztettek. Gyülölettel visel
tetve Róma és a kath. szartartás ok iránt, mellyeket bálványozásnak 

1) Raynald ad ann. t5l6. 
") Ein gro~~.aP,r Liebhaher d~r •vahren Heligiun und GoUaefigkeie. Luther, 

Ep. 401. 

XV 4~ 
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tartottak, azt álli ták, h ogy at evangelium i tanokat egész ti:~ztaságuk

ban csupán csak ök őrizték meg. VIII. Károly üldözőbe vette öket, 
VIII. Incze pápa (1487) pedig fegyverrel óhajtotta volna ezen m é r
g e s ki g y ó ka t kiirtatni, s fel is hivta erre az ille töket, midön 
azonban az ellenök küldött s a pápai követ által vezényelt hadsereg 
közeledésér61 értesültek volna, némellyek a kath. vallás1·a tértek, a 
többiek pedig a járhatlan hegységekbe menekültek. XII. Lajos rui
utári rótok biztos tudósításokat nyert volna, igy kiáltott fel: "Jobb 
keresztények mint mi." Eljutván hozzájok a reformatio hire (1530), 
le~elet intéztek ennek fejeihez, megírván nekik, hogy nálok a fül
gyónás fenáll, papjaik nőtlenségben élnek, s bizonyos hajadonok 
örök ~züzeséget fogadnak. Azoknak, kik azt álliták, hogy a refor
matio tanai épen olly régiek mint maga a kereszténység, nem igen 
'tetszhetett tapasztalniok, hogy az apostolok ugynevezett kortársai a 
legfontosabb pontokban ellenkeztek a protestánsokkal, 11 hogy külö
riöéén Luthernek a szabad akarat ellen irt munkáján megbotrán
ko~tak. 

A kálvinillták azt hivén 1 hogy vallási nézeteiket illetőleg köze
lebb Allanak a valdensekhez, arra birták ezeket, hogy hitvallásukat 
közrebocsátanák. Annyi volt ez, rnint kiragádni öket csendes ho
malyukból, s az aixi és turini parlnmentP.k (1540) az eretnekek ellen 
hozott törvényeket, a máglyát és bélyegzést C8al~ugyan alkalmazásba 
vették ellenök, késöbb pedig midön a megtéritésök végett hozzájok 
ldildött szarzeteseket bántalmazták volna, elhatároztatott, hogy kiir
tarldók, gyermekeiktől , javaiktól s szabadságuktól megfosztandók. 
Erös(m ellene szegült ezen kegyetlenségnek Sadoleto carpen tras-i püs
pök, s I. Ferenez is, midön látná, hogy csendesen viselik magukat s 
adójokat pontosan fizetik, három havi határidőt engedélyezett nekik, 
hogy ezalatt az egyházzal kibékülnénel~ ; de Jean Meinier d' Appéde 
báró, a parlament elnöke rávette öt, hogy kiadott rendeletét végre
hajtatná. Ekkor n\jok rontott a kegyetlen katonaság s elkezdettek a 
m~llzárlások, né~yezeren közölök leg y il ko Itattak, nyolczszázan gálya
rabságra hurczoltattak, s huszonkét falu elpusztittatott. Iszonynyal 
tölté eoz el a nemeslelkü franczia nemzetet, s a haldokló király arra 
kerte tii1t, hogy büntetné meg ezen gonoszság szerzöit ; ezek azonban 
hathatósan pártfogoitatva kikerülték a méltó büntetést, nagy baszu
ságára a protestánsoknak 1 kik ezen iszony u esetet nem birták elfe
lejteni. 

A valdensek látván , hogy a protestantisruus Schweizban és 
Francziaországban mennyire növekedik, vérszemet ltaptak, a miért is 
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1'ommaso Giacomclli inquisitor Em~tnuel Philibert herczeghez külde
tett (1552), őt rábirandó, hogy azokat hamindjárt fegyverrel ls az 
egyház iránti engedelmesliégre kényszeritené, Ő tehát szigoru bünte
tés terhe alatt eltiltá azokat a nyilvános isteni tisztelet, papjaikat 
pedig egyházi beszédek tartásától, minek ltövetkeztében a valdensek 
felingerülvén nyilt lázadásban törtek ki, azért a herezeg részint az 
ös hit iránti tisztelettől vezéreltetve, részint pedig attól tartván, hogy 
a francziák tömegesen siethetnének hitrokonaik segitségére s ekk~nt 
a nemzeti függetlenséget veszélyeztethetnék, fegyveres erőt rendelt 
oda, mclly a nehéz hegyi harczokban nagy pusztításokat okozott és 
szenvedett. V égre a siker bizonytalansáji1;a s az eszközök czélszerüt
lensége arra birtA a herczcget, hogy a valdeuseknek megkegyelme
zett, megengedvéu egyszersmind nekik (1561 jun. 5), hogy bizonyos 
meghatározott helyeken összegyülekezhessenek s egyházi beszédéket 
tarthassanak, anélkül azonban, hogy határaikat tullépnék, vagy pedig 
a kath. ezertartásokat bármi módon akadályoznák. 

Az Alpesek fentebb érintett völgyeiből a valdensek közől né
hányan még 1370-ben Cabbriába telepedtek, hol a puszta térségeket 
benépesiték s termékeny földekké változtatták. Idővel egészen négy 
ezerre szaporadtak itt, s bár vallási ezertartásaikat illetőleg a katho
liku~októl eltértek, miután csendességben éltek, s adóikat pontosao 
fizették, földesuraiktól nem háborgattattak. Hirét vévén azonban a 
németországi reformátiónak követeket küldöttek Genfbe, s maguk 
részére bitszonokokat kértek, kik csakugyan m~g is érkeztek s kö
zőlök többeket mcgtéritettek. Alessandrino (Ghislieri) bíbornok, 
akkor római inquisitor, egyházi szónokokat küldött hozzájok, s egy
szersmind koruolyan figyelmezteté öket, hogy a:í!l egyház kebelébe 
térnének, de siker nélkül, minek következtében karhatalomért a vi
lági hatósághoz folyamodott. Alcala herezeg alkirály egy birót Els 
számos katonaságot kitldött oda, kik a hittéritöket támogatva, az il
letőket misére menni kényszeríték, az engedetleneket pedig pénzbir
sággal vagy fogsággal büntették. Ezek a kétségbeesés szélere haj
tatva (1561) a katonaságot megtámadták s előbb ugyan egyenként, 
késöbb rendes csatákban harczoltak, de végre is legyőzetvén a lom
bardiai Guardiába menekültek, hol részint fegyveres erő részint 
á1·ulás segélyével elfogattak, vértörvényszékek elé állittattak s küiö; 
nösen az ellenszegülők iszonyu kinok között kivégeztettek. Hat
százra teszik a kivégzettek számát, s mondják, hogy a hóhér csupll.n 
egy nap nyolczvannyolczat küldött ltözl:llök a más világra. Főnökük 
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Luigi Paequale Rómában megégette tett, a többiek pedig a spanyol 
gályákra küldettek 1). 

') A következi! levelek a Madic11i lev~lvtárban találtatnak (Oorri~pondenza d.i 
Napoli a. d.) e egy n~vtelennek tulajdonittatnak, ki Ascanio Caracciolo-t a ca
labriai reformatusok elleni hadjAratban követte : 

• Tudva van, hogy Aacauio ur az alkirály rendele~n~I fogva Unytelen volt 
a mult h6 29-én postakocsin Calabriába. indulni , és pedig a san-sist6i é~ gu
ardiai Iuther&ntl&Ok miatt. Ö uri\Sága folyó hó 1 én Cueen11ában tal&lt& ij6gorát 
Buceianico élrgr6fot1 kinek meg volt hagyva, hogy több mint hatszb gyalog és 
sÁz lovas katonájávAl ujb61 tAborba szálljon, azon gonosz Probereket hatalmába 
keritendll ée lakhelyöket elpuszitand6 i ~~ ekként 5-én Guardia fe M indult, s oila 
érkez.vú biztolokat nevezett ki a fegyvere& erél kieéretében hadbirákat küldött a 
nomszéd vidékekre ezen luther&nusok kézrekeri~se végett. Akik is olly buzg&· 
lommal jA··tnk el, hogy azok egy részát a harczmezéln elfogták; szárnos férfin!< és 
nök pedig, kiknek szt\ma az ezer négyszAzst meghaladta, önkényt eléállot tak , s 
ma Urnapján mindnyAjan egy rakAsr"' gyüjtettek s mint foglyok Mont' Altóha 
vitettek, s jelenleg is ott vagy n ak. Annyi bizr,nyos, hogy azánalom fogja el az 
embert 1 hallvAn öket kiáltozni, sirAnkozni s irgalomért könyörögni, e azt mond· 
vAn, hogy az ördög által sacdettek rá, s más, szánalomra indit6 dolgokat is be
szélnek. Mindamellett az örgrl$.f és Ascanio ur, miel!ltt Guardiát elhagyták, min
den húat felgyujtattak, minderit Ieromboltattak, si:SI a 'zi:Slöket is kivágatták. 
Most az Itélet van hátra, melly mint az ezen uraknak a hadbirákkal s Valerio 
szerae&ea és lnquisitorriLI tartoU értekedsökblll gyanitbat6, rettonetes leszen, 
ugyania esen férRakat és nilket Calabria egyik végétiSI a másikig akarják szállit
tami a helyenként felakasztatni. Annyi bizonyos, hogy ba az Isten k11gyelme ál
tal irg:tlomra nem indítja !l Bzeutaége szivét, az örgróf és Ascnnio ur iszonyu 
büntetéseket szabnak rAjok, hacsak más parancsot nem kapnak azokt61, kik erre 
ícl vagynak jogositva .•• 

"Az llrgr6f ur Iegell.lször i~ Ban Sistót gyujtatta fel, é~ néhány guardiai 
embPrt, kik Castagneta halAiánál jelen voltak, elfogatot.t, s felakRsztatta azokat, 
részbt>n pedig a toronyb61 vettette le i ekként reménylem, hogy mielött egy hét 
elmuloék, ezeu iigy rendbe hozatik és bevégeztetik." Mont' Alto junius 5. 1561. 

11 Ezen percaig fel van jegyezve mindaz, mi ezen eretnekekkel naponként 
történt. Most azt kell elmondanom, hogy ma korán reggel megkezdetett ezen 
lutherinnsok kidgezte~se, mellyre gondolni is irt6zatos. Ezek egy házban valá
nak bed.rva, a elj8vén a h6hér egyenként etilvette l.lket, szemök11t egy kandiivel 
beköté 1 uután a laáa elötti tágas ~rre vezette, hol letérdeltetvén I:Sket, egy kés
sel mindegyik torkAt elmetszett e, avval ott hagyta; ekkor ismét e liSvévén a már 
drea kendöket ~Ss Uat mll.sokboz fordult s velök is ugyanezt tevé. Igy ment ez 
egész nyolcsvannyolczig; milly borzaszt6 lehetett e látvány, öure bizom meg! tél
ni. Az öregek vigan mennek a halll.lra, a fiatalok mflr félénkebbok. Ki van ad
va a rendelet 8 mAr itt is v:tgyoak a szekerek ; mindnyájan felnégyeltetnek s a 
postauton egészen Calabria véghatáráia- apr6do,.ként felf"tiggesztetnek, hacsak a 
pápa és az alkirály mást nem paranC8oinak t.z I:SrgrUu11k. Mások kiitél ft.ltal vé
geztet.nek ki es pedig nagy sz:!.ntbRn, hogy azu'fm a !Öbhiekltcl l<önnyma el l<·hes-
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Valdes spanyol nemes, ki V. Károlylyal jött OlaszorszAgba, s 
általa az alkirály Pier di Toledo titkárává neveztetett, nyilvános vi
tatkoz:\sokat tartott a megigazulásról s mint az inquisitorok tanuait
ják, háromezer egyént nyert meg uj tanának apostolaiul. Ezek kö
zöl Galeazzo Caracciolo, vico-i örgróf egész Olaszországot bejárta, 
hivöket gyUjtendö, kés6bb pedig családját és szép vagyonát oda
hagyva Genfbe költözött ( 1551 ), ottan egy olasz consistoriumot s 
külön hitvallással biró egyházat alapítandó, mellynek azután Massi
miliano Martinengo, bresciai gróf lett első le lkésze. 

V. Károly Nápolyba is be akarta hozni az i r t 6 z a t os 
(Pallavlctno) spanyol inquisitiöt, ekként ezen veszélyes hajtásokat ki
irtandó, de a megrémült nápolyisk ellene szegültek (1547) esen 
mindcnt felülmuló zsarnokságnak (Barpll, jóllehet azt 
ktiltötték, hogy ez Rómából lenne elrendelve; a spanyolok megtá· 
madták az összecsödült népet s a toledói utcza vérengzés szinhelyévé 
vált, de a gyülöletes ítélőszék még sem hozatott be. Alcala berezeg 
alkirály ujból megkisérlé azt, de a város esedezései által kieszköz
lötte, hogy ahelyett inkább a római modoru bitnyomozó szék állittat
nék fel 1). II. Fülöp Milanónak is kedveskedni akart ezen kelletlen 
ajándékkal, de a város tekintélyes egyéneket küldött a királyhoz, 
pápához és zsinathoz, kifejezvén általok, minö szeren cs étlenség hd.-

een bánni. Mára s1áz aaztizony van bEorendelve a legöregebbek kös61, kik eléibb 
kínpadra vonatnak, azután kivégeztetnek, hogy ekként bi~:onyoe tarkaság állitt&s
eék ela. Ezek köz<Sl hét sem a kereeztEit látni sem gyónni nem akart, 8 elevenen 
fognak megégetletni."Mont' Alto junius ll. 1661. · 

Most itten Montaltóban a Guu.rdia Fiscalda- és Casal di Ban Bistoból való 
eretnekek kivégeztetése lévén napirenden, köz<Slök tizenegy nap alatt kétezer vé
geztetett ki, s még ezer hatszáz elitélt fogoly van ; má.r a hu.rcsmt>sl!n sd.snál 
többen ölettek meg, kik köz<Sl negyven fegyverrel kezében tal!ltatott, & többiek 
Utaégbeesve ötével hatával bolyongtak; mindakét község felgyujtatott 8 a birto
kok elpusztittattak. 

"Ezen eretnekek a savoju.i herczegségben fekv8 u.ngrogna-i hegyekbal sz.lr
maznllk e ultramontánoknak neveztetnek. Ezen országban különLözl! tartoml
nyokban még négy helységben Íu.knu.k, de nem hallatszik, hogy erkölcateleniil él
dnek. Egy,;zerü, tudatlan emberek, küon élnek, s részint fejsdjökkel kereaik 
kenyeröket, részint pedig barmok!\ t <Srirmek; s baliluk alkalmf.val a kath. vallás
ra a római egyház kebeléhe térnek." Mont' Alto jonfus 12 1661. 

1) A ná.polyiu.k elleu ezegültek a spanyol inqoiaiti6nak de nem uon, no
káaban levi!nek, melly a püspökök megbízásAból müktldötL A Seggio dl Capuana 
czimü kéziratball 1671-röl ez olvasható: "Egy küldi!Uség választatott, mellyoek 
köt1'less1\géiil tétetett köi!Zöuetet szavazni a nagyméltóságu érseknek az eretnekek 
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rat"Qla~ek ebből az országra : Róma maga is fázott ezen itélöszéktöl, 
m,elly töle nem függött, sőt a pereket sem akarta az vele közleni, s 
ekUnt az illetök megnyerték, hogy Lombat·diának küliinben is sulyos 
bajai evvel ne szaporittassanak. 

Valtelllua. 
Láttuk, hogy számüzötteink közöl sokan a graubünde niek ural

ma al~~ott álló, V altellinába (V eltlin ), mások ismét Lugano, Mendrisio, 
Bellmzona schweizi helyhatóságokba menekültek, hol mig egy rész
ről az ujitások türettek, más részről a mieink egészen otthonosan 
er.~h~ttek magokat, ugyanazon éghajlat alatt 8 ugyanazon nyelv és 
azokálok közepatt élvén mint Olaszországban. Ezen közel szomszéd
aág nem kevéssé zavarta a pápának és a spanyol királynak mint 
milanói herczegnek álmait. Azért Borromaci Károly, ki már elöbh 
Milanóban a helvét collegiu.not alapítá, mint pápai követ Schweizba 
ment, a ottan a boszorkányok és eretnekek ellenében vérhatósági jo
got is gyakorolt. Jelesen Loearnó-ban bizonyos Beccaria nevü egyén 
alatt jelentékeny ujhitü egyházközség alakult (!580); de itt hábor
~t~.ván, Pestalozzi, Oreili és Muralto vezérlete alatt átlépték az 
Alp~a~ket a Zürichben telepedtek le, hol a kereskedést és mestersé
ge~et meghonositák, lelkészekül pedig Ochino-t választák. 

Ezen időtlll kezdve mindig egy pápai nuntius székeit Schweiz
ban, hol az alsó osztály réa~ére a kapuczinusok Altorfban, a müvelt 
közönség részére pedig a jezsuiták Luczernben oskolákat alapítottak. 
A vallás ürügye alatt ugyan, de valóban politikai ezélokból a spa
nyol király mint milanói herezeg az egyház védelmére s az illetll 
tartományok békéjének biztosítására az ugy nevezett a r a n y vagy 
b o r r om a e i szövetséget köté a katholikus cantonokkal, mellynek 
erejénél fogva ezek megengedték a spanyol királynak, hogy seregé
Yel területökön szabadon átvonulhasson s ottan saját részére fegyve
reseket toborzhasson; a király viszont azt igérte, hogy minden ere
jébÖJ támogatandja öket. Ekként Schweiz katholikus és protestaus 
szövets~gre oszlott, ami nagyban csökkenté ezen ország politikai 
je}entösegét, örökité a belviszályokat, s az idegenek önkényének 

és zsid6k ellen~oon követett eljAr!saiért, éA egyszerHmind felkérni őt, miként len
ne szives ö ~zentsége elí!tt tolmAcsolni a városnRk a feletti közös örömét, hogy az 
illyes egyének, a mint illik, csupAu a mi püspökünk müködése altnl büntettettek 

meg éa irtattak ki ; mindig az lévén 6hajtáRunk, hogy 11z inquisitio a káuonok 
értelmében, a világi hat6ság közhejötte néllLül, cAakis a vallási dolgokban birás
kodnék. 



b:lbjává tevé azt; és rH·m i~ kerültetett volna ki a p~,Jiga\rháboru, ha 
a semleges cantonok a béke érdekében közbe nem veti~ nug~~'*· , 

Komolyabb követkczményüek valának a vallási ,·iszályo~ ~ 

graubündeniek között, hol Commander János chur-i főpap, Spr~i~e~ 
Henrik, Blaise János és Saluce Fülöp elterjeszték Calvin tan9tit. ~. 

graubi,indeniek 1512-ben Vs,ltellinát Bo•·mio és Chiavcnna vidé~eivel,, 
Olaszország eme kapuival egyetem ben elfoglalták ; s jóllehet ~ je.t;t
te-i békekötés értelmében szövet.'légesökül fogadák, csa~hamar sz~l

gájokká tevék azt, me Ily szolga11ág annál nyoma~ztóbb vala 1 mint
hogy köztársaságtól szármllzott az, rendeoen ezek szokván bánni leg
nagyobb zsarnoksággal meghódított alattvalóikkal. Tudatl~ll egyé
nek küldettek kormányzására, kiknek egyedüli törekvésiik az vala, 
hogy meggazdagodhassanak; és ami még boszantóbb, antikatholiff.us 
eszméket terjesztének ott, Bonumaci Károlyt nem engedték az or
szágba lépni, a refurmatusokat a katholikuso!( hátrányával kegyelték, 
ezek templomait el~zedték, egy szóval elkövették mindazon vissza. 
éléseket, meHyek azon tartományokban divatoznak, hol az alattvaló.k 
nem az uralkodó vallást követik. Gyülölségek és viszálkodások szár
maztak innét, s ezek ismét erőszakoskodásokban törtek ki, mellyek 
természetcsen erőszakoskodásokkal toi·oltatÍak vissza. 

A g•·aubündeníek köz/itt a vallási viszályok politikaiak~á fajpl
tak át., s két párt keletkezett; a protestánsok Salis nltal vezéreltett~)t 
s Francziaországhoz szitottal(, a katholikusok pedig Planta által ye
zettetve Spanyolországgal tartottak, ami még inkább roszabbt ~e~~ 
az ország helyzetét, mclly az id••gcnck által mcgvesztegntett és az 
alattvalókkal zsarnoitilag bánó aristocratia által különben is ro~zul 
kormányoztatott. A protestánsok ellenségöknek tekinték az osztrák 
pártot, sa predikátorok által felingereltetvo, a Planták kastélyait el· 
pusztították ( 1620), ellenfeleiket bebörtönözték s Tusis-ban egy rend
kivüli ítélőszéket (St r af g e r i c h t) állitottak, melly dictátori ha
talommal ruháztatott fel azon esett·e, ha az alkotmány veszélyben 
forogna. 

És evvel mcgl(ezdödtek az cröszakoMkodások, kivégeztet~s~~ 
és számüzetések j Nicoló Husca, a sondrioi szentéletü fópap, köt,el,~n 
halt meg j s azon hir terjesztetett el, miként a granbündeni és valte~
linai katholikusok meggyilkolására összeesküvés léteznék. 4 ka~h(); 
likusok jámborsága ekkor haraggá s félelmök dühhé változott át, 8 

egymással egyesülten a Valtellinában levő protestánsokat mind IJlCg· 
gyilkoltá.k Qulius l U). E kisded tartomány most függ~t\ennek nyil
vánitotta magát, önálló kormányt létesített, mellynek élére ezen mo2.1-
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galmak lelkét, Giacomo Robosteilit állitá. A graubündeniek siettek 
ezért boszut állani i a gylizelern azonban hol egyik hol másik félhez 
hajlott; a katholikusok Ausztriát hivták segítségül, mell ynek e völgy 
mint összekötő pont a milanói herczegség és németország i tartomá
nyai közl:itt felette szivén feküdt i ugyanazért ez nemcsak Valtelli
dba de Graubündenbe is betört. De most a féltékeny Francziaor
szág is táborba szállott, a pápa közbeveté magát, mindazáltal több 
év telt el a Uboruk és alkudozások között, na~y szerencsétlenségére 
ezen vita tá.rgyát képzH völgynek, melly saját erejére hagyatva kép
telen volt magát e két hatalmas dicsvágyó közepett föntartani. Végre 
ezek, anélkül, hogy a valtellinaiakat csak meg is kérdezték volna, 
Milanóban békét kötöttek ( 1639), mellynek értelmében Valtellina a 
graubündenieknek visszaadatott, olly feltétel alatt, hogy ottan pro
testánsok ne laknának s inquisitio ne lenne. 

Ekként a reformatio távol tartatott Olaszorszá.gtól i mindazáltal 
a mieink nemcsak hogy azt más országokban terjeszteni segítettek, 
de ezenfelül még szigoruabb következtetéseket vontak ki abból. 
Luther számos hitá.gazaton kivül megtartotta a hierarchiát is, s legió
lebb a világi hatalom uszályhordozójává tette ezt, s igy jóformán csak 
az egyházi fegyelmet semmisitette meg. Calvin amerev lutheranis
mus tespedő szabályosságából a kritikába csapott át, de ennek ki
váltságait nem hajtotta a végletekig. Az olaszok már sokkal követ
kezeteaebbek lévén nem elégedtek meg az egyházi fegyelem és hie
rarchia lerombolásával, hanem megtámadták a kereszténység alap
igazságait 'is; az ész korlátlan hatalmát hirdették, s az arianhlmus 
karjaiba veték magukat. 

Sodulauusok. 
Az unitariosok történelme nem zavarok és vérontá sok, de saját

liAgos hitágazataik s azon mérsékeltség által válik érdekessé, mely
lyel azok hirdettettek, és pedig nem egyházi s szószékhez azokott 
személyek, de jogtudósok és orvosok által, kik egyedül a hibliát fo
gadván el hitszabályul, miután abban a Szentháromság hitágazatát 
világosan kifejezve nem találták, elvetették azt. Alkalmasint kétked
tek ezen hitágazatról Ochino, Capitone a más protestánsok is, Hetzer 
Lajos zürichi pap pedig, ki házasságtörés miatt Constanzban lefejez
tetett, nyiltan tagadta azt; Servet Mihály szavát, ki ugyanezen té
velyt hir deté, a genfi máglya fojtá el. De nagyobb sikert vivtak ki 
a szentháromság-ellenesek Olaszhonban, hol valószinüleg az 1540-ben 
tartott vicenzai értekezleten hitvallásukat formába öntötték.· Apos
tolai valának ennek Giovanni Valentino Gentile da Cosenza, ki 
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Genfben, Fra~czia- és Lengy-elországban tanitott, és Schweizb61 
számüzetett, mi~thogy azonban e rendeletet megszegte '· Bernben le
fejeztetett j Matteo Gribaldi tübingeni tanár, ki az utóbb emlitett sor· 
sában osztozandott, ha a börtönben korábban el nem hal j a milanói 
Gian Paolo Alciato, ki Danzigban halt el. Ide számíthatjok még 
Leonardo apátot, Nicolo Paruta, Giorgio Biandrata, Ginlio di Treviso, 
Francesco di Rovigo 1 Giacomo di Chiari, Francesco Nero és Darío 
Socinót is. 

A sienaiLelio Socino (1525-63) Schweizba és Németországba 
menvén baráti viszonyba lépett a reformatio fejeivel, sőt egy ideig 
Melancht.hon házában is lakott; késöbb Lengyelországban a corfui 
Lismanin Ferenczczel, a szent Ferencz rendü ezerzetesek perjelével 
s a királyné Bona Sforza gyóntatóatyjával szövetkezett, akit csak
ugyan hitére is téritett; végre meghalt Ziiriehbeo. Ö csak kéz alatt 
müködött1 mindazáltal mindi nkább növekedett a szentháromság-elle
nesek száma Lengyelországban, rendesen ide menekülvén a Calvin 
és Luther által üldözöttek. Nyiltan hirdette itt ezen tant (1555) a 
podláehiai Goniacz községbeli Gonez Péter, s hitfelekezetének szék
helye Rakow volt, s herezeg Radzh·il Mikl6s kormányzó ide hitta 
össze a tudósokat. lóH ben közrcbocsátották a Sehomao György 
által szerkesztett katekizmusokat, három évvel késöbb pedig az uj 
szövetség lengyel fordítását, mellyben Krisztus ugy tüntctik fel mint 
nember és közbenjárónk az Istennél, ki a próféták által ellire meg
jövendöltetett, Dávid véréböJ származott, az Atya által az Ur és Üd
vözítő rangjára emeltetett, azaz a próféták legnagyobbjává, a legszen
tebb áldozó pappá s a királyok leghatalmasabbikává tétetett, ki által 
az Isten egy ujjászöletett világot alkotott, kiengesztelte s kibékéltette 
az egész mindenséget s örök életet adott választottainak, hogy Isten 
után ö benne hinnénk, öt imádnók, hallgatnők és követnlík. A Szent· 
lélek bizonyos isteni erö, mcllynek teljessége az Atya-Istell által egy
szülött fiának adatott a végböl, hogy mi, mint az ö fogadott fiai, ha
sonló teljességben részesülhessünk. 

Fausto Socino (1539-1604), nagybátyjaLelio által neveltetve, 
anélkül azonban, hogy ez öt szentháromság-ellenes eszméibe tökéle
tesen beavatta volna, elöbb a jogtud ományokat s késöbb Lionban az 
irodalmat tanulta, s miután nagybátyja iratait örökölte volna,azokból 
egy uj vallási rendszert alakított. Tizenkét éven át a florenczi ud
varnál alkalmaztatott, mellyek elteltével Bázelbe tette át lakását, 
hol névtelenül munkákat bocsátott közre, késöbb pedig Erdélybe éa 
Lengyelországba költöziitt . ( 1579). Itten nem akarták öt befogadni 



666 

az unitarius hitköz.ségbe, tübb lényeges pontban clté1·vén azoktól, mint· 
hogy azonban tanult, nyáias modoru, ékesenszóló és jeles iró volt, 
annyi követöket szerzett magának, hogy a szentháromaágellenesek 
róla socinianusoknak neveztettek el. 

Müveit unokaöcscse, a litvániai Wissowatiu11 András adta ki a 
Bibliotheca fratrum polonot·um (1656, 6 köt. ívrét) 
czimü gyüjteményb~n. Ezek szerint a biblia isteni eredetű s betü
szerinti értelemben veendők mindazon helyei, mellyek Krisztusra vo
natkoznak. Az lstenben csupán egy személy van, Kdsztus az Isten
n~! csak fönség és hatalom tekintetében áll alább, mellyeket ö halála, 
engedelmessége és feltámadása által szerzett meg. Az ember ha
l"ndó volt már esése el<Stt; különben Krisztus , azáltal hogy a bűnt 
eltörlötte, felszabadította volna azt a halál alól, ugyszintén az eredeti 
bün nem örököltetik. Az ember szabad akaratjával él ; az isteni min
dentudás nem terjed ki az emberi cselekvényekre; és az elővégzés 

tana. minden vallást tönkretesz. A megigazulásra a jó cselekedeh:k 
szükségcsek. Krisztus nem tett eleget az emberek büneiért, mert 
Isten már ö el<Stte megbocsátotta nekik azokat ; nem szerzette a viz 
általi keresztséget, nem lévén ez egyéb, mint egy képletes és a bea
vatást ábrázoló cselekvény 1). 

És evvel a reformatio eljutott vég-következményeihcz. Soci
nus után magában Lengyel01·szágban harminczkét felekezet keletke
zett, mellyek csupán Kt·isztus istenilégének tagadásában egyeztek 
meg, s a mahomedánusokhoz hasonl6an az egész hittant az egy Is
tenl'e s az ideigtartó büntetések- és jutalmakra szoriták össze. 

BUSZONKBTTEDIK FEJEZET 

V. Károly végnapjai. - A lepant6i ütközet. 

M01~t már a történeleoiben egy uj megkülönböztetés huzódik 
végig, Europa katholikus és protestana országokra oszolván fel. Az 
el<Sbbiek élén e században Spanyolország állott, melly keletkezésétől 
kezdve kath. jelleget öltött fel, kés<Sbb a mórok elleni háboruban 
megszokta a nemzetiséget és kereszténységet egy dolognak, a hit 

•) A sociniánusok hitrends11ere a rakowi máijodik katekizmusban található 
fel, melly maga }'austo Socino és Stoinsky Péte•· (Statarius) által 1ó9ó-ben iratott 
ll 1608-ban kiSzre is bocsáttatott. 
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tisztaságát pedig a vér tisztasága jegyének tekinteni. E~en nagy
lelkü nemzet nyolcz százados küzdelmei alatt hazá:ja iránt lángoló 
szeretetet, hitéhez őszinte ragaszlwdáHt, fejedelmei iránt pedig nem~s 
vonzaimat sajátitott el ; önmaga iránt büszke önérzettel telt el, mint 
ollyan, ki csak ugy meg tudja védeni jogait a hon ellenségei, min* 
saját kormánya ellenében; s végre valódi vitézeégre tett szert, m.eg
edzetve az ugynevezett gueriila harczokban, mellyek legalkalmasab
bak hősök képzésére. 

Midőn azonban egy királyi pálcza alatt egyesittelve Europa 
legnagyobb nemzete gyanánt kelle szerepeini e, a körü Iményak meg
változtatták természetét. Isabella és Ximenes által bizonyos egyházi 
szinezetet nyert; az inquisitio politikai intézménynyé lett, melly egy
formán szükségesnek látszott mind a királyi tekintély, mind pedig a~ 
alattvalói engedelmesség föntartására, s mig egyrészről félelemmel 
tölté el a~ a nagyokat s féken tartá a népet, elnyomta egyszersmind 
a gondolatot is, s a lakosokat a gyülölet- és vérhez szoktatá. Kül
földi csatázásaikban a spanyolok barbár kegyetlenséget tanusítot
tak, s egyedül vezéreik parancsát tartva szem előtt, vadságukat és 
kapzsiságukat uraik ellenségein elégíték ki, voltak legyen bár ezek 
olaszok, fl.amandok vagy amerikaiak, s a példányszerü lovagiasság és 
hüség gyermekei gyakran a legaljasabb tettekre vetemedtek. Az 
idegen uralkodóház, melly Spanyol01·szágban kormányra jutott, nem 
ismerve az ország szokásait á felfuvalkodva a dicsőségben, melly ebö 
lépteit követé, egyedUl azon törte fejét, hogy lerázza magáról a bi
lincseket, mellyekbe a történelmi szabadságok a kényuraságot szori
ták, s hogy a püspököket és cortest befolyásuktól megfoszthassa; a 
függetlenséget fegyelmetlenségnek , a régi jogokra való hivatkozást 
pártütésnek vélte, minek következtében Spanyolországban, melly a 
vallást és szabadságot ikertestvéreknek tekintette, az első tévutra tért, 
az utóbbi megsemmisíttetett 

Láttuk ( 172 és 173 lap), hogyan némi tá el V. Károly a cortest 
Padilla és husz társa kivégeztetése által, mire azután közbocsánatot 
hirdetett s a királyi tekintély megszilárditásához fogott. Kizárva a · 
nemeseket és egyháziakat, ö maga szabta a közeégek elé a mintát 
azon utasításokat illctöleg, mellyeket ezek követeiknek adandók va
lának, ami lényegében oda ment ki, hogy azok tulajdonképen csak 
azt tehették, an1i a király inyére volt; ennek következtében a cortes 
puszta formalitássá sülyedt, s a követek csak azért gyültek össze, 
hogy a szükséges pénzt megszavazzák, anélkül hogy a kormány visz
szaélései ellen csak fel is szólalhattak volna ; a városok kiváltságai 
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eltöröltetvén a. kereskedés hanyatlásnak indult. Késöbb Károly foly
tonos háborui által rendkivüli segédeszközök igénybe vételére kény- . 
szerittetvén 1 Toledoba összehívta a cortest (1538), de makacsnak 
találván azt, feloszlatta s helyébe a képviselt tizennyolcz város kö
veteit gyüjté egybe, azt hozván fel okul, hogy csupán a polgárok 
fizetnének. 

Ekként a közeégek megsemmisittettek. A nemesek mcgfosz
tatva hatalmuktól, mellyre olly büszkék valának, mert a honért ontott 
vér árán ezerazték azt, nem osztoztak többé a királylyal a törvények 
alkotásában i és miután hübéresekb81 királyi nemesekké váltak, 
megvesztegethet8kké lettek, dicsöségöket a fejedelem iránti feltétlen 
odaadásban helyezték 1 még altkor is, mid8n P-Z megszünt a hősök 
elseje lenni i és hasztalan igyekeztek politikai semmiségöket czimek
kel e pompával takargatni. 

Még. a gylizelern som segitett V. Károlyon, és azon nagyság 
alatt, mollyt81 egész Europa remegett, rothadás jelei valának észre
vehetl:lk. Mérbetlen birtokaihoz aránylag felette szegény volt a se
gédeszközökben, és pénz szüke miatt kénytelen vala minden válla
latát félbeszakítani ; katonái, miután azokat nem fizethette, több
nyire a döntő pillanatokban hagyták el ; annyi háboruinak daczára 
e olly terjedelmes birodalma mellett ie csak egyetlen egy országot 
sem birt meghódítani, ellenben az id.egen hatalmasságok, a távol 
fekvő Spanyolországot kivéve, mindegyik államába betörtek; a törö
köknek kénytelen volt bizonyos terül«'tet átengedni és látni, hogy 
azok most mélyebben nyomultak be Europa szivébe 1 mint akkor, 
midön hatalmuk tetőpontján állottak. 

Politikájának, mint állitt'atik, hármas czélja volt, t. i. a vallási 
szakadást megszüntetni, a német alkotmányt megdönteni, s család
jainak az örökös korlátlan monarchiát biztositani. Egyiket sem érte 
el. Passiv engedelmességet követelt, e ime a reformatio nyilt ellenzék 
gyanánt üté fel fejét ellene ; az egyetemes monarchia után sovárgott, 
s ezen eszméjének áldozatul is hozta köztársaságainkat 1 de ezek 
helyett feltámadt Svédhon e a német fejedelmek , kik ellene szövet
kezve épen akkor futamiták meg 8t, midön a gyözelmet logbiztosabb
nak tartotta. Terveivel aránytalanságban álló segédeszközökkel ren
delkezhetvén, pénzügyi mütétekhez volt kénytelen folyamodni, me
lyek a tökét a forgalomból elvonták, e az ipart el11zegényiték. A se
regek nem kaphatván meg fizetéseiket hozzászoktak zsákmányokból 
élni, s a rendes adók különféle csikarásokl,al pótoltattak. A meater
eégek monopolizálása, a terhes kiviteli és behozatali vámok 1 a csá-
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szár·i gyárak és drágán vett szabadalrnak s más illy es visszaélések 
már előbb is divatoztak ugyan, de Károly rendszeresité azokat; a 
szabad kereilkeMs helyére megszoritások és kizárások léptek, agyar
matok az anyaországnak fcláldoztattak, a közszellem a termelés ren
des utjairól eltereltelett s kalandos és veszélyes mütétekre kénysz~
rittetett. A jogot és szabadságot biztosító formák a zsarnok kormány
zók által mind eltöröltettek, a diplomaták- és katonákból álló aristo
cratia tekintélye mindinkább növekedett s ekként bizonyos fattyu
hübériség keletkezett 1). Másrészről az uj világ meghódítása, melly a 
nemzet barczias lelkületének tért nyithatott s a pénzügyet a zavarból 
kiránthalta volna, a véletlennek és egyesek kapzsiságának dobatott 
oda martalékul. 

V. Károly uralkodása alatt egyik e volt a legfontosabb de egy
szersmind legkevesebb figyelemre méltatott eseményeknek (még Ro
berlson sem vette észre) az általános törvény könyvnek behozatala a 
birodalomba. A császárok míndent elkövettek, hogy a római jogot 
megszilárditbassák, de a fejedelmek és főurak azorosan a bevett szo
kásokhoz ragaszkodtak. Most azonban igénybe vétetve a vallás 
viszálkodások által és saját szabadságukért is remegve, figyelmen ki
vül hagyták a Károly által 1532-ben a regensburgi birodalmi gyülé
sen C a r o l i n a név alatt kihirdetett s kötelezll erej ü büntet8 tör
vénykönyvet 1 melly az ügyek vég-eldöntését a trón elé s az előre 
nom látott eseteket az írott törvényekhez utasítá. Ekként a német 
birói eljárások megsemmisittettek, s helyettök a titkos nyomozás és 
kinpad hozatott be; a régi szokások iránt csak annyibAn tanusitta· 
tott némi fegyelem, hogy a biró mellé még két eegéd adatott, avval 
természetesen mit sem törődve, ha vajjon birtak-e ezek kellll jártas
eággal vagy sem. És ez lett alapja Németorsz:igban a büntető tör
vénykönyvnek és bünvádi eljárásnak. 

Testvére Ferdinánd, kit ll római királylyá választatott (1531), 

1) Ce fut l'époque de toutes les mauvaises pensees, de tous les mau· 
vais systémes, en industrie, en politique, en religion : nous ne commettone pas 
aujourd'hui nne faute, nous n'obeissons pas a un seui préjugé industriel, qui ne nous 
ait eté légu.; par ee pouvoir malfaisant, 1\SBePJ fort ponr convertir eu loi ses plus 
fatales aberrations. Non, j11mais la science n~> tronverl\ de termes assez énergiques, 
ni l'hnmanite &&Hez de iat·mes pour flétrir et déplorer les geMtes néfastes d'un tel 
regna. Philippe II de sinistre mémoire n'en a ti ré q ne les conséquencea; c'eat 
Charles-Quint qui en a posé les bases. Maia les attentat.s du 6 ls ont cessé en méme 
tempd que sa vie, et Jes <loctrines du pe•·e entravent encore, apres trois siecles, 
la mom·h" de la civilisation. Blanqul, Hisl de l'écon. polit. 14-21. 
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csak nehezen volt képes magát az elégületlen államok által elismer
tetni, késöbb pedig elháríthatlan akadálylyá leve Károlyra nézve, 
midön ez a császári koronát fi~\ra FUlöpre akarta átszármaztatni. 
Makacsul el lévén tökélve minden áron megszerezni ennek azt, mit ö 
maga el nem érhetett, Ferdinándot fenyegetések és igér•~ tek által 
arra igyekezett birni, hogy a c~ászársághoz való jogairól Fülöp ré
szére mondana le. Hogy ennek még az angol trónt is megszerezhesse, 
eljegyzé neki a koronaörökösnőt (1554); és noha leányának jegy
ajándékul a milanói herczegséget oda igérte, mindössze csak három
százezer tl\llért adott neki, hogy ekként kedves Ji""ülöpje államlit meg 
ne kisebbitse. Ez azonhan épen nem volt háladatos az atyai gondos
kodásért, s nem elégedvén meg Nápolylyal és Milanóval, még Né
met-Alföldet is követelte, s hogy ezt megnyerhesse, kiméletleniil bánt 
atyjavaL Ez annyi kellemetlenség és viszontagság miatt buskomorrá 
és kedvetlenné lett s kilencz egész hónapig mit sem irt alá, s egy 

·rendeletet sem bocsátott ki, végre elhatározta magát Német-Alföld
és Spanyolországról fia részére lemondani. És Lövenben egy fényes 
gyülekezetben csakugyan meg is tette azt (1555 oktober 25), hol 
méltán kérkedett bámulatos tevékenységével, felhozván, hogy tizen
hét év alatt egyedül uralkodói kötelességének élt, mindenröl saját 
szeDieivel akart meggyllzödni, s evégb81 Nébletországba kilencz, Spa
nyolhonba hat, Francziaországba négy, Olaszhonba hét, Német-Al
f'óldre tiz, Angolországba két s Afrikába ugyanannyi utat tett, a ten
gereket pedig tizenegyszer hajózta át; s hozzá tevé, hogy mindig 
kedvesen fog visszaemlékezni flamandjainak ragaszkodásukra s kérni 
fogja az Istent boldogságukért. Fiát Fülöpöt nem alattvalói iránti 
s2:eretetre1 hanem n kath. hit és az inquisitio fentartására intette. ') 

Kevéssel késöbb testvére Ferdinánd javára lemondott német
országi tartományairól s a császári czimröl (1556 szept. 17); s ck
ként m"gszabadulva az elviselhetetlen tehertől, visszatért Spanyol
országba, mellynek sem érdekeit sem vágyait nem elégítette ki. Bi
scayaban partra szállván a földre borult, s igy kiáltott fel: "Oh közös 
anya, meztelenül léptem ki kebeledből, s meztelen térek vis.;za abba;" 
s evvel Estremadur:iba a St. Jnste kolostorba vonult, hasonlóan ama 
középkori hösökhöz, kik a jelen és jövő élet közötti időközt ájtatos 
elmélkedésekre fordíták. Két évig élt itten, napjait kerti s kézi mun-

1) Lll.sd V. Károlynak ll. Fülnphii?. intézett uta.aitá.~ait. ~,ra.nczi4ra ford i
th Autoine Teissier. H~tag. 1700. 
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kákban és jóságos cselekedetek gyakorlatában töltvén. Nem birvAn 
két órát összeegyeztetni, felkiáltott: "És én botond annyi különböző 
nyelvü s o!Jy különbözö éghajlat alatt élö népeket akartám egyesi
teni !" Gyakran a köszvény és a trón utáni vágy által gyötörtetett, s 
látván, hogy a világ által elfeledtetett, legalább halotti pompáját 
akarta még éltében látni, s egy 11:yász-ravatalra feküdve elvégezteté 
maga felett a temetési ezertartásokat 1). És halál-sejtelm.e csakugyan 
nem csalta 1 mert ezután nem sokára (155'< szeptemb. 21) kimult 
miután ötvennyolcz évct élt. Ekkor ismét felragyogott az elhomá
lyosodott császári fény, s hatvannégyezer halotti mise, s hat millio 
arany árán állitott kétszázezer gyászravatal övedzé körül sirját ama 
dicsőséggel, mellynek bimágát B maga hirdeté. 

Egyike volt a legjelesebb de egyszersmind a legvégzetteljesebb 
férfiaknak, mellyel,rül a tört{lnelem emlékezik; Olaszország leigá
zása, Német-Alföld elnyomása 1 Németországban tanusitott ingado
zása s a politikai gazdászatban való járatlansága nem képesek tőle a 
nagyságot elvitatni. Életrnódjában egyszerU, különben pedig szigoru 
és buskomor volt, haragra soha nem lobbant, s ha megsértetett, mél
tóságteljes hallgatással fogadta azt, a hálá.ról mit scm tudott, s meg
lehetösen gyanakodó volt ; éveivel önfcjüsége is növekedett, ellen
mondást nem türt, és sokszor önkényüségekre vetemedett. Termé
szetétől nem volt harczias, s csupán az ·r. Ferenczczel való vetélke
dési vágy tette azzá, 8 a hadi szerencse bátorságot öntött beléje. 
Midőn császárrá lett koronáztatása után Barcellonába volt vonulandó, 
s a küldöttelt azt kérdezték töle, miként fogadnák, igy felelt: "Mlnt 
elöbb, ugy gondolom a barcellonai gróf nem áll alább a római c811.
szárnál. u ~Iikor Andrea Doria a rosz idény t adva okul le akarná öt 
beszélni algiri vállalotáról s ezt mondaná neki: "Ha hajóra szállunk, 
mind elveszünk", 8 ekként felelt : "Igen, de ön hetvenkét évi élet 
után, én pedig huszonkét évi uralkodás után." Legbizalmasabb em~ 
bere Büren gróf sántikálni látván öt köszvényes bajában, azt monda 
neki: nA birodalom ingadozik," ö pedig: "Nem ahibak de a fó k01·
mányoz. u Leköszönése után bohóczavál, Pedro de San Erbas-~al 
találkozván, levevé kalapját előtte, 8 látván, hogy ez a felett csodál· 

2) Hasonló buskomol'l;ág p4ldáját látjuk I. Miksáuál. Nem !éven megelé· 
gedve azou palotával, mellyet Insloruckban építtetett, igy sz~lt: "Egy más lokáet 
készittetek," és usztalost hivatván egy koporsót csioáltntott s azt minden a teme
téshez azükséges eszközökkel elláttatván egy láda\ba tétette, mellyet mindenUtt mB

gávai hordott, söt Rvval gyakran beszélgetett is. Fugger 
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kozik, azt mondá neki : "Most már ugy sem adhatok neked ezen 
tisztelet-nyilvánításnál egyebet. u 

Kedves olvasmányait Thucydides olasz forditása és Commines 
emlékiratai képezték i Guicciardinival hosszasan beszélgetett, s mi
dön a fő~rak emiatt neheztelnének, azt felelte nekik: "Egy szempil
lantás alatt szÁz olly nagyot alkothatok mint önök, de agy Guicciar
dinit egyedül csak Isten teremthet. u Tizián , azalatt hogy arczképét 
festené, elej'tvén ccsetjét, ö felvevé s ezen szavakkal nyujtá át azt 
neki: n Tizián megérdemli, hogy Caesar szolgálja ki öt, u és hozzá 
tevé "Ez már harmadszor történik, hogy ön nekem halhatatlanságot 
ad." Ö mondá továbbá: "A tudósok engem oktatnak, a kereskedők 
gazdagitanak s a nagyok kizseholnek u; és más alkalommal: "A 
hosszu gondolkozá-s a siker biztosítéka .. , Az idö és én felérünk 
más kettövel. . • Az államok magoktól kormányoztatnak, ha menni 
hagyjuk i az ujitók csak za varják azok menetét. u Azt is ő mondá, 
hogy egy jó hadseregnek olasz fővel, német szivvel B castiliai karral 
kellene bírnia. 

Az osztrák ház méltán büszke ezen férfiura, kihez hasonlót nem 
mutatott fel, és aki olly magasságra emelte öt, hogy egész Europát 
leigázással fenyegette. Olaszország csak sohajtások között ernlitheti 
öt; az egybáz mint egy ingatag fejedelmet, ki sem a multat nem volt 
képes fentartani, sem irányt adni a komoly mozgalmaknak, mellyek 
oda czéloztak, hogy a fejedelmek és népek uj érdekeinek nagyobb 
fontosságot kö lcsönözzenek, A legvéresebb harczok ból és szigoru 
üldözésekből csak regyverszüneteket és ideiglenes rendszabályokat 
tudott felmutatni; a törökök által, kiket neki mint a kereszténység 
fejének legyőznie legdicsöbb tette leendett, ellenállás nélkül el hagyá 
fC'glaltatni Rhodust ; a tunisi hadjárat dicsőségét egészen elhomályo
sitá az algiri vállalat ezerencsétlen kimenete. Mindazáltal azon kö
rülmény hogy a spanyol polgárháboruval, a kitünő vezér által vezé
nyelt törökökkel, a francziák féltékenységével s a protestáns moz
galmakkal szembe mert szállani, nem közönséges észről és bátorság
ról tanuskodik i és jóllehet ezen vállalatainak egyikét sem koronázta 
siker, noha harminczhét év alatt csak azt bizonyitotta be, hogy fé
nyes elméje tehetetlen R parancsoló kllrülmények ellenében, s ámbár 
utóljára is avval végzé be pályáját, hogy leveté vállairól a terhet, 
mellynek csak kellemetlenségét érezé, mégis e nagyokban bl:lvelkedö 
században is megérdemli a nagy nevet. 

Midön a törökök északról s délről betörtek, fel kelle fognia a 
Ximencs által hirdlltett ke~·esztes háboru czélezcriiségét De a har-
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czok, mellyeket ö kezdett a törökökkel, oem végzödtek vele, é8 U. 
Selim, Il. Solimán utódja, felmondta Velenczének a már harmincz 
évig fenálló békét, s canpán azon okból, hogy izlése szarintinek ta
lálta a cyprusi bort. 1) Száz gálya és kétszáz huszonnégy kisebb 
baj ó, nyolczvanezer török fegyveressel s iL hitehagyott ·olaszok és 
spanyolok által vezényelt ostromkészletekkel megrRkva, tániadta 
meg a roszul védett szigetet (1570 septemb. 9); s borzasztó véron
tás után Nicasia bevétetett, huszezer ember mészároltatván itt le, 
azután pedig Paphos és Limasol jutott e sorsra. V. Pius a veszély 
perezében az egész kereszténységet felhívta a törökök ellen, de csak 
II. Fülöp méltatá válaszra, és a szövetséges hajóhad Cyprus ele11te 
után csak két hónappal késöbb érkezett meg. 

A genuai kereskedök, a maltai lovagok s Europa minden ór
szágának nemesei odahagyták családjaikat, foglalkozásaikat 8 az ud
varokat, és telve lelkesedéssel és vitézséggel a hajókra, vagy pedig 
Magyar- és Erdélyországba siettek, a törökök ellen aikra szállandók. 
Mindazonáltal nem azon buzgó kel'esztesek valának ezek, kik a di· 
csőséggel mit sem gondolva olly ismeretlenül, miként éltek, haltak 
meg Jézusért és Máriáért; de igenis a hiuság, vitézségök kitüntetése, 
hirnév utáni vagy épen jutalomvágy, egy jövedelmező perjelség vagy 
egy szép odaliszk reménye kecsegteté c'Sket. A pápai hajóhadat Marc
antonio Colonna vezénylé; Velencze százhuszonhat, Sicilia pedig 
negyvenkilencz hajót állitott ki Andrea Dari a főparancsnokaága alatt, 
ki alkalmasint sz ülövárosának versenytársa V eleneze iránti félté
kenységböJ ingadozott és késedelnJeskedett. Ezalatt Marco Braga
dina hősiesen védte Famagustát; de miután hat ostromot viaszavert 
volna, tisztességes föltételek alatt feladta a várost (1571 auguszt. 4). 
Ezután több tisztekkel egyetemben Lala Mustafa sátorába hivatott, 
látni akarván ez ama hősöket; de itten a feladás é1·telmezése felett 
szóváltás keletkezvén közöttök,Mustafa elfogatta és felnégyeltette 8ket, 
Bragadinot elevenen megnyuzatta, Famagustával pedig ugy .bánt 
mint ostrom ál tal bevett várossal. 

Lepantói ütközet. 
Ekkor a keresztények átlátták a közös veszély nagyságát, s el

határozták ötveneze1· gyalogságot s négyezer lovasságot eikra álli-

•) A mahomed!nussa lett Giuseppe Massynak Selim r.iszegségében Cyprust oda 
igérte. Mind~ot elkövetett ez most, hogy azt megnyer h eue, B alkalmaaint e• Tet
tette fel 1669. sz~ptemb. lS-an a velenezei arsen&l USporgyárát, ami a váromak 
olly roppant karokat okozott, 

xv. 43 
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tani j II. Fülöp a költségnek felét, V eleneze harmadát s a pápa hato
dát viseli, s a zsákmány hasonló arányban osztatik szét j az europai 
és ázsiai foglalások a köztársasá.got, az afrikaiak pedig Spanyolor
szágot illetik, a hajóhad feletti főparancsnokság pedig Don Juan, 
V. Károly természetes fiára bizatik. Hozzá já1·ultak e szövetséghez 
Florencz, Savoya, Ferrara, Urbino, Parma, Mantua s a genuai és 
luccai köztársaságok. Measinában hajóra szállván a Curzolari szige. 
teknél észrevették az Ali basa által vezényelt s kétszázhuszonnégy 
haj6b61 álló török fiQttát a Lepantói öbölből kibukkanni ( oktober 7) 
"A felfaszitett Krisztus képeit a legszembetünöbb helyekre függesz
U.k ... és a szent kép elött mindnyájan letérdelvén s alázatos töre
delmességgel bünei k bocsánatáért esedezvén , a keresztény katonák 
harczkedve és bátorsága annyira növekedett, hogy ugyanazon egy 
pillanatban, mintegy" csodaszerüleg az egész hadsereg a legnagyobb 

. örömrivalgással ismételve ezt kiáltozná : g y 6 z e l em, g y ö z e l em, 
ugy hogy az ellenség maga is hallhatá azt." 1) Ekkor összeütköznek, 
Ali megöletik, a törökök megrémülve és azétveretve huszezer halot
tat és tízezer foglyot hagynak hátra, s hajóikról tizenötezer keresz. 
tény fogoly szabadittatik meg. 

Ez volt a legnagyobb tengeri ütközet az után, melly tizenhat 
uázaddal előbb ugyanazon vizeken Antonius és Octavianus között a 
világ sorsát eldönté. Az akkori irók a velenczeieknek rovják fel 
érdemül e csatát, de a hir Don Juant dicsőíté azért; a pápa ezen 
örömhir hallatára igy kiáltott fel : Fu i t h o m o m i ss u s a D e o, 
c u i D o m e D e r a t J o a D n e s , de a rideg és féltékeny Fülöp azt 
mondá : I g e D , g y ö z ö t t , d e s o k a t ko c z k á z t a t o t t , s nem 
ie engedé meg, hogy elfogadhassa az albanisi és macedoniai koronát, 
mellyet az ottani keresztények felajánlottak neki 2), A kereszténység 
most egy perezre még egynek érezte magát, s a csodaszerü gyözel
met a Boldogságos Szüznek tulajdonitá, miután az ütközet órájában 
ugyszólváo- a hivők összes serege az olvasót imádkozta, és ezen 
esemény és ájtatosság emlékét a rózsafüzér ünnepével örökité meg. 

1) Sereao, Cbmm. della guerra d.i Oipro. 191. Iap. 
:1) E gyilzelem örlimére V elenezében fényes ünnepélyek rendeztettek; a Ri

alto hid folyosója egészen kék és vörös posztóval volt bevonva ; a boltozatok tö
rök fegyverekkel éa zaAkmAnyokkal t!kitve, mellyek között gyönyörü festmé
nyek valAnak !Athatók Gian Bellino, Tizian, Pordenone, Giorgione és Tintoretto
tól, tovább& ivezetek, zbzl6k, vid.gkoszoruk, fAklyAk, karos gyertyatartók, lA.m
p!k. Sansovtno, Venezia citta nobilisaima et aingolare, X, könyv. 
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HUSZONBABilADIK FEJEZET. 

Német-Alföld, Spanyolország, Portugal. 

V. Károly, valamint Kath. Ferdinánd is, Olaszország meghó
ditása által igyekezett Europára tulsulyt gyakorolni, s ugyanazArt fé
lelmessé tevé a spanyolországi hadsereget s elnyomá ennek szabad
ságát. Most is, midön a német császárságtól el volt különözvej meg 
akará ez tartani ama fölényét és pedig nem külerökre7 de saját fek
vésére és népének szellemére támaszkodva. De II. Fülöp, kinek ré
szére hasztalan kérte ki atyja a németek és fiamaodok szeretetét, nem 
birta megnyerni a spanyolokét sem. Egészen elütött Károly cosmo-
politicus szellemétől , valódi castiliainak tartá magát, egyedUl sajá.t 
nyelvét beszélte s csakiil a spanyol vallás és alkotmány iránt lelkese
dett. A fél világot örökölvén negyven éven át szerencséröl szeren
csére lépdelt j tanácsosai bám'ulandó ügyesség, hadvezérei lángész és 
vitézség által tüntek ki j neki volt legszámosabb gyalogság& és leg
hatalmasabb hajóbada j a felkelöket mindenütt leverte 7 Portugált 
meghódította, két nagyszerü gyözelmet vivott ki t. i. a törökökön 
Lepantónál és a francziákon St. Quentinnél j megmérhetlen gyarma
tai kifogyhatatlan kincseket küldének számára ; a nemzeti irodalom , 
az ö idejében élte aranykorát. Es mégis ö alatta kezdödött Ausztria 
hanyatlása, és Spanyolország sajnos sülyedése. 

Nem gondolt ö többé az egyetemes monarchiára, s inkább nyug
talanitani akarta az országokat mint meghódítani j es miután bent s 
kint nem annyira háboruk mint ink á bb szigoru politikai rendszabá
lyok által korlátlan kényurrá lenni s Europát ismét katholikussá 
tenni törekedett, minden kör történelmében a szabadság ijesztő váza 
s a kényuraság szitója vagy minden erre czélzó kisérlet büntá.rsa 
gyanánt tüntetik föl. Az amerikaiak patakként folyó vérén szerzett 
milliókat Német , Franczia- és Angolországban keresztény vér vlisár
lá.sára fordította. Erősnek hivé akaratát mert makacs volt az j lelki
ismerete furdalásait azáltal akarta elaltatni, hogy ájtatosnak tetteté 
magát, és saját modora ezerinti kötelességet gondolt ki magának. A 
vallási függetlenségben felségsértést látott j és fö szövetaégese az in
quisitio volt, mellynek szigorai az eretnekséghöl Német és Franczia
országra háramlott bajok által igazoltaknak vagy legalá.bb maothe
töknek látszottak. Jelen lévén egy auto-da-fén, az elitéltek egyike 

43" 
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szemrehá.nyást tett neki, hogy ezen kegyetlen halálos büntetést el
türné, mire ö azt felelte: n Ugyanazt tenném fiammal, ha eretnek 
lenne." 

Hollali d. 
Azon buzgalma, melly nél fogva az inquisitiot mindenhoH be

hozni iparkodott, fellázítá a németalföldieket, s ez legnt3vezetesebb 
esemény uralkodá.sa alatt. Hollandnak már neve is (H o ll a n d, 
mély ország) i elzi azon vidék természetét; ezt ugyanis az északi 
tenger felé terjedő s rnindinkább lejtő lapály képezi, rnelly több he
lyen a. tenger fölszinénél jóval alább áll. Az ember itt folyt o nos küz
désre van utalva a természet ellen s majd számtalan apró folyarno
kat vezet kövicses ióldje termékenyitésé1·e, maj d hatalmas töltéseket 
emel az Oceán ellenében, melly nyugodt egykedvüségében magasab
ban lubiczkol a méhszorgalmu lakosok házai tetőinéL Ugy van az 
ember itt mint ostrom alá vett városokban, mindig örök állanak ré· 
sen, kik ha a borzasztó elem valahol a töltéseken áttör, jelt adnak az 
ajtók bezárására s a menekülésre. Nincs év, mellyben az valahol 
rést ne nyisson magának ; és akkor pusztulá~ te~jed ezét a vidéken, 
iszonyu zajtól és a véezharangok zugásaitól kisérve. Valóban szo
moru dolog látni, miként viszi hajójában a szegény hollandi kedve
seit azon házak és kertek felett, hol öket boldogul élni reménylé. 
Ezalatt mások gátot igyekeznek vetni a rohanó árnak, s nappal a 
nap égető sugarainál, éjjel pedig ezer és ezer fáklya fényénél uj töl
tések emelésében s az Oceánnak régi határai közé leendő szoritásá
ban fáradoznak, hogy ekként araszról araszra kicsikarják tőle azon 
földeket, mellyeket folytonosan elözönléssel fenyeget, 

Iszonyu töltések matezik át az országot, rnellyek egyszersmind 
utakul szolgálnak, s kövekből és fatörzsökökböl vagynak építve, 
megjegyzendő, olly vidéken, hol ki:l és fa oem létezik. Más részről 

a fövény el szokta boritani a termi:l földeket, s az ernber ültetvé
nyekkel állja annak utját. A d y ck és d am-mal végzödö temérdek 
nevek olly helyeket jeleznek, mellyek egykor vizben állottak ; 
b r o ek se l-nek nevezik a. mocsárt, s illyen volt a Sen na szige
tecske, hol egyik arras-i piispök a VII. században egy kápolnát épít
tetett, melly idi:lvel Brüsszel városává nötte ki magát. Luigi Guicci
ardini azt mondja, hflgy egészen l 048-ig az eladási sz erz8dések sem
miseknek tekintettek, ha a tenger a földet tiz év lefolyása. előtt el
hordta. Minden században háromszor négyszer kirontott az ár s ta
vakat bagyott hátra, hol előbb rétek valának, és szigeteket, boi az
eli:ltt hajók uezkáltak. 516 tól 1273·ig negyvenötször borítá el az ár 
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e vidéket; 1\Z 1~87-ki nyolczvltnezer ember életébe került i 1421 
november lR-án a tenger elöntvén egy lapályt, ottan hetvenkét falut 
és százezer embert nyelt el; ott ahol Dordrecht állott, csak ~y 
ezigetecske maradt; 1570-ben százezeren fultak be; de ezen. időtől 
kezd ve a hollandok hatalmuk alá hajtották a tengert, mindazáltal 
nem birták meggátolni, hogy az 1659- és 1718-ban ki ne rontson. 
1776-ban F risiában több miut száz tilnyi töltést szakitott ki, a a la
kosok a czethalászatra szánt hajók valamennyi vitorláit a rés betö
mésére fordították. 1825 február 3-án és 4-én uj ezerenceétlenség 
érte e tartományt; s Geldriában és Frisiában harmincznál több hely
ség jut ott tönkre, négy-ötezer holdnyi térség borittatott el az ár által, 
s mint mondják, ötvenkétezer ember veszett-el abban. 

A gyakori ezerencsétlenségek nagy mérvben kifejték a hollan· 
doknál a társulási és segélyzési szellemet, s a vizár által nyomorra 
jutott lakosok azonnal bámulatos nagylelküeéggel kártalanittatnak. 

Különben rendkivül józanok, mérsékeltelt, munkaezeretök, ta
nultak e ennek következtében a vétekre nem igen hajlandók, ellen
eégei a fényüzéenek a minden haszontalan pazarlásnak, szeretik a 
tisztaságot, a virág a ritkaság-gyüjteményeket i képesek a jelent fel
áldozni a jövőnek a ugyanazért nagy tökéket fektetnek be olly vál
lalatokba, mellyek csak igen későn jövedelmeznek. Ezen viszon
tagságok közepett Holland bizonyos szilárdságot, mondhatnám ma
kacsságot sajátitott el, mclly őt jelenleg Europa. többi népeitől an
nyira megkülönbözteti, továbbá ezorgalmat, hogy vagyonhoz jutbas
son, s állhatatosságot, hogy azt megtarthassa. Más réezröl a tenger, 
melly olly f~lelmes volt rá nézve, képezé hatalmát, a jóformán egé
szen a világ végpontjáig kiterjeszté általa uralmát. 

Egyik másik véletit-n esemény szintén nagy befolyással volt 
jóléte emelésére. Houlloz 119H-ban a kőezenet találta fel. A hering 
lévén ezen tengerparti vidék fő jövedelme, a :flamand származásu 
Beukeltz János örökös hirnevet vivott ki magának azáltal, h~gy 
annak besózási módját feltalálta és közzétette (1416), ekként az egész 
világot elláthatván avval. 12R2-ben egy földrázkodás elszakítá. északi 
Hollandot keleti Frisiától ; ez ugyanis előbb csupán eg y tó által vnlt 
elválasztva attól, mellyen a Rajna egyik ága folyt keresztül; moat 
ez RZ Északi-tenger által visszatolatva egészen elborítá ama tó északi 
vidékét 1 s igy keletkezett azon öböl , melly ma. Zuyder-t6 név 
alatt ismeretes, sa melly Amsterdam szerenceéjének alapját vetette 
meg. 

Épen o ll y nagyszerüek valának itten a politikai mint a term é-
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szeti rázkódások. A kormányzók, mellyeket Nagy Károly utódjai 
rendeltek ide, hollandi és H andriai gróf, s brabanti és geldriai her
ezeg név alatt függetle niték magukat; mellözve az utrechti és fri
siai püspökséget, melly jóformán külön országot képezett. A Német
Alföld nagy része a régi Lotharingiához tartozott s emiatt Németor
szághoz kapcsoltatott, mignem a burgundiai harczegek magukhoz ra
gadták azt. Marész Fülöp, II. János franczia király negyedszülött 
fia osztályrészül a burgundiai herczegséget kapván, nBül vevé II. 
Lajos, utolsó fia.ndriai gróf leányát Margitot (1364), s ekként ezen tar
tományt, ugyszintén Artois-t, Franche-Comté-t, Nevers-t, Rethel-t, 
Maiines-t és Antwerpent örökölte (1384); késöbb unokája Jó-Fülöp a 
namuri grófságot megvette ( 1421 ), a brabanti és limburgi herczegsége
ket örökölte, bajor Jakohioától Hennegau grófságot, Hollandot, Zeelan
dot, lt'risiát alkudozás utján megszerezte, s Erzsébet herczegnö Zsig
mond császár unokájával kötött egyesség folytán Luxemburgot el
foglalta, ameilyekhez azután Bátor Károly a Zütphen grófságot csa
tolta.(1473). 

Kezdetben Holland felette lovagias ország volt, s ö adta Jeru
salemnek az első királyokat s Konstantinápolynak az első keresztes 
császárt. Késöbb azonban a hübér-birtokosok tulszárnyaltattak a ke
resked8i nemesség által, és a városok, mellyek a fóurak gyengitése 
végett mindig több és több kiváltságokkal ruháztattak fel, minden 
dicsöségöktlt a kereskedésben helyezték. 1468-ban csupán egy nap 
alatt százötven kereskedelmi hajó vitorlázott be a SluiM-i kikötBbe; 
Brüggé-ben tizenöt kereskedelmi társulat létezett , nem számítva a 
Hansa-városi ügyviselöségeket. Késöbb midön ausztriai Miksa a tiz 
évig tartó zárlat által Sluis kereskedésót semmivé tette, ezáltal Ant
werpen gyarapodott, melly a nagyobb hajókat is megbiró folyama 
által a keresztény világ elaB kereskedő városává lett, a minden év
ben két, hatvan napig tartó vására volt. Megváltozván a kereskedés 
régí utjai, Portugal a füszereket Antwerpenbe állitá ki vásárra s az 
olaszok ide valának kénytelenek jöni azok vásárlása végett, mig 
más részről a Hansa-városok is ide ~'lzálliták észak terményeit ; a 
ekként a város lakosainak száma csakhamar százezerre szaporodott, 
mindennap háromszáz hajó érkezett kikötöjébe, minden héten kéte
zer kocsi jött ide Némethonból, Francziaországból s Lotharingiából, 
s egy hónap alatt több váltóügy fordult meg itten mint Velenczében 
két egész év alatt. A kereskedés mellett a vászon, csipke és diszmü
gyál"tás nagyban üzetett, minek következtében Holland a leggazda
gabb és legnépesebb tartománynyá lett; uémelly városok huszezer 
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embert is képesek valának fegyverbe állitani; és a xv; században 
már háromszázötvennyolcz város, kétszáz ezek közöl köfaJial köröl
keritve, s hatezer háromszáz templomos falu létezett ott, hol a ró
maiak idejében alig volt tizenkét mezöváros s néhány táborhely, 

A fényüzést mérséklettel párositák ; s akkor már olly mérvben 
uralkodott ottan a tisztaság és virágok iránti szenvedély mint jelen
leg. Midön Szép-Fülöp Brüggébe bevonulna, neje csodálva vagy ta
lán irigyelve a kereekedlínök fényes öltözékeit 1 igy kiáltott fel : 
n Hogyan! én azt hivém, hogy csak magam vagyok itten királyné, és 
százakat látok." Margit IV. Henrik neje bámulatra ragadtatott Marke 
Eberhard püspök pal otája által, melly naranynyal és márványnyal 
annyira fel volt ékitve, hogy annál nagyszertibbet és pompásabbat 
képzelni sem lehet." 

Még nagyobb jólétre emelkedett Német-Alföld azon házasság 
által, melly Mária Bátor Károly egyetlen leánya s Miksa föherczeg 
ki:izött köttetett, s mellynek következtében tizenegy tartomány az 
osztrák házra szállott, t. i. Brabant, Limburg és Luxemburg herczeg
ségek, Flandria, Hennegau, Nn.mur, Artois, Holland és Zeeland gróf· 
ságok, az antwerpeni őrgrófaág és a roalioesi uradalom. Szép-Fülöp, 
ezen házasság gyümölcse, s V. Károly, ennek fia, ezekhez csato-lták 
Fris iá t, Utrechtet Felső-Y asellel s Geldriát Zütphen, Gröningen és 
Cambrai-val egyetemben; késöbb Károly (ló48) a Franebe Comté
val gy ara pi tá azokat s a b u r g u n d i k e r ü l e t e t alakitotta belö
lök; pragmatico. sanctió-ja által pedig megállapítá, hogy egymástól 
elválaszthatatlanok lennének, a császárság védnöksége s a közbéke 
kötelezettsége alatt állanának, jóllehet föleégi jogaik meghagyatná
nak s a császár és legfelsöbb birodalmi törvényszék hatóságától füg
getlenek maradnának. 

Ámbár ezen tartományok egy st a t h o u d e r vagy helytartó 
által kormányoztattak, mégi~:~ igen gyenge kötelék füzte össze azo
kat; mindegyiknek megvolt saját modora ezerint alakitott orszllg
gyülése, de mindegyik s mindahárom rend követeket küldött az egye
temes gyülésre. Számos kiváltságokkal ruháztattak fel, a többek 
közt idegen sereget országukba befogadni nem tartoztak. Féltéke
nyek lévén ezekre, irtóztak a spanyol kevélységtől, s ekként Károly, 
ki fölfogta Német-Alföld fontosságát s ki Párizst avval fenyegeté, 
hogy keszty ü j é b e (g u a n t, G a n t) dugandja s azt mondá: 
"Országom mindig gazdag marad, mig a flandriai nőknek ujjaik 
lesznek", noha vállalataiban öket is reszel te té, s tízszer jelennék meg 
nálok sőt azt mutatná, hogy öket a castiliai nemességnek eléje teszi, 
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mégis nagyon érezt.,, hogy legnehezebb öket fék en tart11ni s azon pa
naszokat elfojt11ni, mellyeket közöttök a negyven millio arany-tallérra 
rugó rendkivüli adók keltettek. 

Eközben a kereskedéssei az uj itók eszm éi is beszivárogtak ezen 
országba i Edgard kelet-frisiai gróf korán megismertette Luther ira
tait, rnellyek a többi fejedelmek által is kedvesen fogadtattak; más
részről pedig a különböző tartományok ból ide menekült pro IPstánsok 
a népesség szüke miatt igen szivesen láttattak. Ettől megrémült 
Károly, 8 a helyett, hogy itten szintén a Némethon ban tanusitott en
gedékenységet gyakorolná, halálbüntetés terhe alatt megtiltá (1550) 
az rretnekek könyveit tartani vagy olvasni, vagy pedig a bibliai szö
vegek felett felhatalmazás nélkül predikálni, vagy azokat értelmezni, 
elrendelvén egyszersmind, hogy a tisztviselök az inquisitorokr.ak se
gédkezet nJ ujtsanak. Mondják, hogy ötvenezerre rnegy azok I"Záma, 
kiket 1560- ig megégettetett, megfojtatott vagy elevenen eltemette
tett i de jóllehet ezek nevei 8 egyéb körülményei is följegyezvék, 
hinni szeretjük, hogy ez tulzó nagyítás. Igaz ugyan, hogy mai DRp 
is megvagynak rendkivül dzigoru rendeletei, ezek azonban csak a 
azokott eredményekhez vezettek, t. i. szapariták az ujhitüeket s az 
illetöket tulságba hajtották. Az anabaptisták s más fanatikusok zava
rokat idéztek elé, a német 8 angol kereskedők pedig megrémülten 
futottak Antwerpenből s más kikötőkböl, mignem ausztriai Mária 
V. Károly nővére s helyette az ország kormányzója ( 1531- 55), 
maga is vonzalommal viseltetvén az ujitás iránt, kieszközölte, hogy 
az idegenek és kereskedők az inquisitio alól kivétetnének. 

Ekként ezen tartományok előtt is gyülöletessé lett V. Károly 
neve, noha lázadásra épen nem gondoltak, miutá.n hatalma lendületet 
adott kereskedelmöknek, megnyitá előttök a világ valamennyi kikö
töjét, segité öket a Hansa-vá1·osoknak a Balti-tengeren gyakorlott 
uralmak megsemmisítésében, Burgundia egyesitése által pedig Eu
ropa legjelentékenyebb államai közé ernelte őket, s egyszersmind el
fojtá azon belsö viszályokat, mellyek Geldriát, Frisiát, Utrcchtet és 
Gröningent olly sokáig gyötrötték. Továbbá Károly Flandriában 
születvén, az ö dicsősége ezen tartományra is visszaverődött i már 
pedig láttuk, minő zsarnokságokat képes a dicsöség elfeledtetni. 

Midiin ez fia II. Fülöp részére lemondott, ennek természetes 
nővére Mat·git parmai herczegnö neveztetett ide ki kormányzóul 
(1559), kit Granvella arras-i püspök s minister, az épen olly nagy 
tehetségü mint kevély és zsarnok államférfiu vezetett. V. Károly 
1522-ben Brabantba egy világi inquisitort helyezett be, kit e hivata-
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Jában néhány egyhálli Blíemély támogatott; VII. Kelemen már hár
mat küldött ide, IH. Pal allonban kettőt·e Sliálli tá azok számát,. de 
sem idegenek sem pedig domonkos rendüek nem valának i itéleteik 
pedig nem annyira önkényüek s eljárásaik nem olly titkosak .voltak i 
azután még néha a név többet teszen, mint maga a dolog. Most Fü
löp a spanyol inquisitiót akarván ide behozni, miután a városok en
nek határozottan ellenszegültek, idegen seregeket küldött az országba, 
s tartásukra adót szedetett, s miután felszólt t tat ott, hogy ezen alkot
mányellenes tényét a seregek visszahivása által szüntetné meg, azáltal 
akarta elámítani a rendeket, hogy az azok feletti főparancsnokságot 

Nassaui Vilmos orániai hereliegnek s Utrecht, Holland, Zeeland kor
mányzójának, és Egmont grófnak, Flandria és Artois kormányzójá
nak, a St. Quentinnél kitüot hösnek ajánlá föl. Ezek visszautasítAk 
azt, s az ellenzék élére állottak. Egmont nyilt, őszinte és harczias 
volt; az orAniai herezeg erős lélék közönséges külsö alatt, kinek csak 
alkalom kelle, hogy egész nagyságában tünjék föl. 

Fülöp Francziaorsz4g feletti győzelmeit a hollandi nemeseknek 
köszönbette s mégis illy méltatlanul bánt velök. Megszokván a fény
üzést s V. Károly szolgálatában tönkr.ejutván, most hogy a béke 
helyreállt, fájdalmasan tapasztalták, miként a gazdag polgárok által 
tulszárnyaltattak, a király által pedig lábbal tapodtattak. Ezenkivül 
Fülöp a püspökök számát háromról tizenhétre emelte, s ekként az 
apátokat jövedelmeiktől megfosztotta, az eretnekek felett ítélő tör
vényszékeket mcgszaporitotta, s azokat kénye s kedve szarinti egyé
nekkel töltötte be i Granvellát pt:ldig bibornokká, és a roalioesi ér
seket Német-Alföld prímásává tette. Ekkor a katholikusok s protestan
sok belátták, hogy Fülöp SpanyolorszAg mintájára egyházi kormányt 
szándékozik itten felállítani, s fájdalmasan szemlélték, hogy a hiva
talok spanyólokkal töltetnek be; minek következtében Margithoz 
egy, négyszáz nemes által aláirt kérvény nyujtatott be j ezt ismét 
számos panaszok követték mindegyik osztály részéről j az egyháziak 
az uj püspökségek, a nép az inquisitio, a kereskedők a kereskedés 
sülyedése s mindannyian az alkotmány megsértése miatt jajveszékel
tek. A panaszok nem hallgattattak meg, de nem is feledtettek el, s a 
népköltök (r e d e r y ke r e) nem kevéssé sziták a gyülöletet az utált 
kormány iránt. 

Ezen zajongások közepett a hitujitók harminczhét czikkelyben 
közrebocsátották Calvin tanaihoz hajló hitvallásukat: megengedve 
ugyan Krisztusnak az Oltári-szent8égben való jelenlétét, de egyszers
mind a lelkészek közötti egyenlőséget hirdetve; ezek háta megett 
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pedig az orániai herczeg, Egmont gróf és Montrnorency Fülöp ten· 
gemagy Gran ve Ua ellenében egymással szövetkeztek ( 1550). Igaz, 
hogy most még folytonosan hüséges alattvalóknak vallották magokat, 
de Fülöp, ki az itieni dolgokról mit sem tudott s a panaszkodásokat 
pártütésnek tekintette, hajthatatlan maradt s a biborookot nem akarta 
eltávolitani, amiért is azok kinyilatkoztntták, hogy az államtanácsban 
nem veendenek részt , nehogy a minister zsarnokságának eszközei 
gyanánt tünjenek föl. Fülöpnek csak nagynehezen sikerült az állam· 
tanácsot összetartani (1564), kénytelen volt Bt visszahívni, de egy· 
szeramind elrendelte, hogy a trienti zsinat határozatai s atyjának az 
inquisitiora vonatkozó törvényei utólsó betüig foganatha vétessenek. 
"Készebb vagyok elveszteni alattvalóimat mintsem eretnekek felett 
uralkodniu mondá ő, s azért határozottan visszautasítá a protestáns 
eszméket, annyival is inkább, mert látta, hogy ha a hollandoknak 
engedményeket adna, a spanyolok is hasonló követelésekkel lépné· 
nek fel; rendszeres kegyetlenséggel uralkodott tehát, roszalását fe
jezvén ki atyja és Francziaország eljárása Jelett, mellyek nem azt 
tevék mit ö. Sőt azon hir is keringett, hogy a franczia királynél és a 
spanyol Isabella Bayonoo-ban elhatároztálc a protestánsok kiirtását 
(1565) s hogy az e czélra vezető eszközökről is tanácskoztak. 

Igaz volt-e ez vagy sem, nem tudjuk, elég az hozzá, hogy az 
orániai herezeg a nemzet szabadságát biztosítandó tizenkét nemessel 
egy bizottmányt alakitott (november) s csakhamar számos katholi
kus és protestana nemes csatlakozott hozzájok. Gyülésökben fölhe
vülvén, innét testületileg egyenlő s szegényes öltözetben Brüsszelbe 
mentek (1566 apri15), s Margitot fölkérték, hogy az inquisitiót törölné 
et Minthogy pedig ez alkalommal Barlernont azt mondá a kormány
zónélnek : "Mit fél ön ezen koldusoktól u, ezek a k o l d us nevet vet
ték föl, jelvényökül pedig egy arany érmet, mellyned: egyik oldalán 
a király arczképe, a másikon pedig egy, két kéz által tartott koldus
tarisznya volt ezen jelmondattal : H i v ek n ki r á l y h o z e g é
s z e n a k o l d u s t a r i s z n y á i g. Mások ehelyett egy. ezüst sza
lagról fUggö fa-tálat választottak, mellyre Egmont ezen jeligét téteté: 
Concordia res parvae crescunt. 

Fülöp sokkai távolabb volt alattvalóitól, hogysem azok szük
ségeit láthatná, és sokkal makacsabh, hogysem azok követeléseit 
figyelemre méltatná, s emellett épen ugy mint II. József azon meg
győzödésben élt, hogy "a lázadás lángja csak vérrel oltható el." S8t 
már a herczegnö azon engedménye is, hogy az eretnekeket máglya 
helyett akasztófán végeztette ki, a királyi méltóság megsértésének 
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tünt fel előtte. Minö békotüré1:1 nem fAradt volna ki illy köriilményrk 
között? A meg nem hallgatott protestánsok tullépték a mérséklet 
határát s ezrenként fegyvert ragadtak, Antwerpent választván moz
galmuk központjául; és az ég ellen dühöngve az emberek által oko. 
zott bajokért, a képeket s kereszteket összetörik, a kolostorokat ezét
rombolják, s egyetlen nap alatt négyszáz templomot pusztitanak el, 
ezek között a hatvan oltárral biró bámulandó szép székesegyhá
zat is. 1) 

Undorral fordultak el a katholikusok ezen kicsapongá.soktól, 
és Margitnak, ki neheztelésöket szitotta, . sikerült az ellenzéket meg
gyengítenie s az ellíbbi erőszak- és szigorhoz folyamodnia. Már hire 
járt, hogy egy erős hadsereg fog megérkezni Spanyolországból, s 
minthogy a lutheranusok az ö nézeteiktől eltérő felkelöknek a kért 
segélyt mcgtagadtá.k, az orániai herezeg visszavonult (1567), Egmont 
az udvarral kibékült B körülbelül százezer polgár Német és Angol
honba menekült, oda vivén magukkal egyszersmind üzletöket is, és 
Fülöp most már avval hízeleghetett magának, hogy a rendet és val
lást helyreállitotta. 

Alba herczeg. 
De illy sokan köhözvén ki az országból, népessége ezerfelett 

megcsökkent, a kereskedés pangásnak indult, minek következtében 
a kormányzönö Spanyolországból eegédesapatokat kért. Szelidség 
vagy szigor fogja-e képez ni ezek jelszavát? Hernaudo Alvarez de 
Toledo Albai herezeg arról igyekezett Fülöpöt meggyőzni, hogy a 
nyugtalanok csak félelemből csendeRedtek le s csakhamar ujból ki 
fognának törni, azért a legnagyobb szigorral keli eljárni irányukban. 
Jóllehet a kormányzóni:l hos~:~zu és irtózatos háboru t jósolt ebből, Alba 

1) Famtano Strada, de hello belgico decadu duo, 1632-47. J6llehot jel!sn
ita és részrehajl6, az eredeti lmtf'ók nyomán készité munkllját, ~a különö~cn a 
protestaus ir6k hibáit javítja ki, kik természetesen a másik tuJaágba estek. 

E.verard von Reyd: (ReidRDi). Annales belgici. 
Wiquefort, Ristoire dea Provírr.cea Unies. 
Wander Wynckt, 'l'roublu des Pays-Bas, a fiandri11i irattároltből szerzett 

adatok nyomán; de csupán hat példányban nyomatott. ki. 

BentlvogUo, Le guerre di Fiandra. 1607-töl 1616-ig mint apostoli nuntius 
mükiidött Flandriában. 

Luis Oabreria de Oordova, Hist. del rey dcm Pitilippa II. Ma1lrid 1719. 
Watson, The Mstory of the king Pililipp II. London 1777. 
Schiller , Geschichte du Alifalles der Niederlande. Cs11k Alba berezeg 

megérkeziéig terjed. 
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herezeg Genuában nyolczezer hétszáznyolczvan gyalog és ezer két
száz lovas katooaságot gyüjtött egybe, kik mindé'nnyian az olal'zok 
öldöklésében képezték ki magukat harczosokká, s háromezer hatszáz 
hasonló fajtáju német fegyverest csatolván még azokhoz, Chiapioo 
Vitellit táborkari főnökévé, Gabrio Sel'bellonit pedig a tüzérség pa
raocsnokává nevezte, s ekként Német-Alföldre indult, hová nem so
kára meg is érkezett (augustus) még pedig olly tágas felhatalmazás
sal, hogy Margit elbocsáttatását kérné. 

Alba egyike volt Spanyolország legnagyobb embereinek, kitünő 
hadvezér, utólérhetlen a tábor~>zá.sban, saját zsebéből pazar, katonái 
életét illetőleg fukar, fegyelem dolgában rendkivül szigoru j a bal
szerencsében csüggedetlen, feleleteiben rövid, határozataiban rendit· 
lu•tlen, a politikai fondorlatok vezetésében felette ügyes j kevély, ret
teothetlen, könyörtelen, nem kapzsi, nem fö11vény, alattvalói iránt nem 
szabadelvü, hasonlói iránt megvetö, felebbvalóihoz oem sok tisztele
tet tanusított, V. Károly és II. Fülöp által egyformán utáltatott, da
czára hogy ezeknek annyi fontos azoigálatot tett 1). "Lazaczra s 

') "Ezen nagy hadvezér magas családból szArmazott s iszonyu jószlogok
kal birt; szemei éMnkek de szigoruak valának, tekintete biztos e n éba rémletes, 
viselete komoly, magatartAsa kemény, kiuév.ése nemes, testalkata erőteljes, ke
vés beszéd ü, de hallgatAsa sokat mond6. Jó:~:an, keveset aludt, sokat dolgozott, 
miudeu ügyeiben maga irt. Életének mi11den mozzauatai felPUe érdekesek: gyer
mekéveiben okos, előhaladt korAban ment mind a nevetségességtől mind a gyen
geségektől j a hadi életet nem sz6rakozAsn11k tekinté s a tábori kicsapongások 
közepatt a politikAban képezte magát. M1dön a tanácskozásokban véleményét 
kimondá, sem a fejedelem kívánatával sem a ministerok érdekeivel nem törődött, 

de mindig oda hnjlott , hol az igazságot hitte feltalálni ; gyakran az igazság ut
jlora terelé vissza hallgatóit, vagy legalább nem követé öket igaztalanságukban. 
Rettenthetlensége nem egyedül n. csata órájára szoritkozott, de állandóan s minden 
körtilméoyE-k között megtartá azt , é11 barátjait szAmt11lanszor borzadály fogta el 
látván öt a kevélység egy nemével vMeni V. Károly emlékét ll. Fülöp piszko
lMásai ellenében. Házát bizouyos f"ónség jellemezte , mellyet ö senkitől sem ta
nult el, s a mellyet s:~;erencsétlenségre ~enki sem utánzott ; udvarát nemeK ifjal<
ksl tölté meg, kiket kedvteléssei vezetett be n. hadi vagy politikai tullomAnyok
ba j növendékei Spanyolországban 11ok ideig az első máltóságokat foglalák el , s 
nagyban növelék az ö hirnevét. Nemzete évkönyveiben nem abdunk olly had
vezérre, ki képesebb lett volna nála 1111gy háborut olly csekély er<lvel ''ezetni, na
gyobb hadsereget ütközet nélkül megsemmisíteni, n.z ellenséget, anélkül hogy ma
gát meglepetui engedné, kijátszani, katouái bizalmát megnyerni s azok pau&Bl!;Rit 
megszüntetni. Azt mondják, hogy hatvan évre terjedő hadjAratában, noha kiilön· 
böz<l éghajlAt alatt, különbözö évszakokban s különbözl! ellenség ellen kelle har· 
czolnia, soha meg nem veretett , sem meg' nem előztetett, sem végre véletlenül 



685 

más nagy halakra nem pedig pisztrángokra és szardellé.kra kell ha
lászni" mondá ö, s evvel következetesen Egrnontot s gróf Horn 
tengernagyot ebédre hivatá. s elfogatá., és saját elnöksége alatt azon
nal egy törvényszéket állitott fel, melly itéletet mondaoa azok felett, 
kik a zavargásokban részt vettek, vagy azoknak ellene nem szegül
tek, vagy az inquisitio ellen tiltakoztalr, vagy házukba protestáns hit
szónokokat fogadtak, vagy akként nyilatkoztak, hogy inkább Isten
nek kell engedl"lmeskedni mint az embereknek. Az ítéletek csak az 
akasztófa és máglya, a gályarabság és felnégyelés között váltakoz
tuk, sőt (példa nélküli határozat) a FUlöp által biróságul választott 
spanyol inquisitio eretnekeégi s ennek következtében falségsértési 
bünben marasztalá el mindazokat, kik az alól névszel'Ínt kivéve nem 
valának (I56R). Egmont és Horn számtalanokkal egyetemben kivé
geztettek (junius 5), nem mintha a per folyamában bünösöknek bizo
nyultak volna be, de mert fényes példára volt szükség, s meg kelle 
mutatni, hogy a kormány nem fél ; más magas rangu egyéniségek 
vagy megelőzték vagy követték öket j Oraniai Vilmos fia Spanyolor
szágba vitetett s ottan huszonnyolcz évig fog~ágban tartatott. Atyjá
nak, kitől jobban féltek, mert hallgatni tudott 1), sikerült megmene
ke.inie, s csakhamar fegyvereseket gyüjtve betört ez az országba 
( 1569), de részint Alba herezeg buzáa-halasztása , részint a német 
zsoldosok fegyelmetlensége miatt kénytelen volt visszavonulni, és 
távolról szemlélni, hogyan végeztetnek ki azok, kik ezen alkalommal 
hozzá. szegödtek. 

Ekkor Alba elhatározta tovább menni s a reformatusokai kiir
tani j Antwerpenben és Amsterdámban erődöket építtetett, mellyek 
a kereskedést e városoktól egészen elijeszték ; foganatha vette a tri
enti zsinat határozatait s behoz ta az inquisitiot; adót akart kivetni 
es pedig az ingó javakra ezek értékének tizedéig, az ingatlanokra 
pedig egy huszadáig; de a nép, melly eltürte pártvezérei kivégez
tetését, felingerült ezen adó ellen, melly a legkisebb eladásokra is 
kiterjesztetvén megszaporítá a zaklatásokat, és megtagadta azt s be
zárta bol~jait. Alba ezalatt Antwerpenben saját szobrát állittatá fel, 
és pedig olly helyzetben, mintha az ország rendjeit lábaival tapodná, 

meg nem lepetett. Milly f~rfiu, ha olly fény es tehetdégeit ~s er~nyeit el nem bo
mályositja vala tnlzó szigorával, melly nála. barbársággA. s kegyetlena~gg~ fajolt 
A.t !" 1\aynal, Hist. du Stathcudér·at. 

l) nA Hallgatag el van fogva ?• k~rd~ az akkoron Rómában tartózkodó 
Granvella bíbornok. Tagadó feleletet nyerv~n, igy sz61t: "Ugy tebA.t mindössze 
is egy nagy semmit tettek." 
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s uj akasztófák készítéséhez fogatott; de az orániai herezeg meggá
toJá véres diadalait. 

OrRolai herczeg. 
Ne képzeljük magunknak az orániai herezeget valameily önzet

len hazafinak. Azáltal hogy köztársaságivá és protestaossá lett, csu
pán azon kitüntetéseket akarta elérni, mellyeket mint katholikus és 
udvaroncz el nem nyerhetett j mindazáltal lángelméje megmentette 
Hollandot, s egyébként is minden körülmények között sok tapinta
tosságat s mély belátást tanusitott; szenvedélyei felett uralkodott, s 
szokott mérsékeltségét az általános ingerültség közepett is meg tudta 
tartani. Spanyolországnak mindenütt ellenségeket igyekezett tá
masztani; Németország féltékenységét az osztrák dicsvágy ellen föl
izgatta ; Europa protestánsainak megmutatta, hogy milly előnyös 
lenne rájok nézve, ha Flandriát tá.mogatnák. Coligny tengernagy 
azon tanácsot adván neki, hogy minden gondját tengeri ereje növelé· 
sére fordítsa, mint Oránia ura a németalföldi nemeseknek szabadal· 
mat adott azon spanyol hajók lefoglalására 1 mellyek Amerikából 
aranynyal terhelten tért ek vissza i s az ugynevezett t e 11 g e r k o l
d us a i iszonyu kineseket keritettek birtokuk ba, s csakhamar hatal
masakká lettek a tengeren j tengernagyuk Marke Vilmos gróf, más
ként az a r d e n n e si v a d ka n a Voorn szigeten Brielle városát, 
ezen tengervidék kulcsát bevette (l 572 april l). És ez volt bölcsője 
azc•n köztársaságnak, melly ama macsáros és a tenger által folytonosan 
fenyegetett apró tartományokból keletkezett, mellyek a leghatalma
sabb és legpolitikusabb királylyal szembe szállottak, és azáltal hogy 
függetlenségöket megállapiták, gátot vetettek elöbb az osztrák ház, 
késöbb a Bourhonok határtalan terjeszkedésének. 

A városok egymással vetélkedve siettek az orániai herezeg zász
lója alá szegödni e tárt karokkal fogadták a megérkezö seregeket, 
mellyek öket a. t i z e d t ö l fe l s z a b a d i t a n d 6 k valának i a 
dordrechti elsB egyesülésben a herezeg Stathoudernek kiáltatik ki, 
Gertruidenberget hatalmába keriti H a Zuyder-tón na.gyszerü tengeri 
gyözelmet viv ki. A ezerencsétlen siker nagy sebet ejt Alba hírne
vén, ki már üreg s emellett beteges lévén visszahivatásáért folyamo
dik (1573 deczember). Igazságszeretete bebizonyítására azt hozta. 
fel, hogy hat évi kormánya alatt tizenötezer hatszáz eretneket és lá
zadót végeztetett ki, arniért Fülöp elfeledésRel jutalmRzta öt. 

Utódja., a szelid és mérsékelt szellemü clon Luis de Requesens, 
megérkeztével elődje szobrát ledönteté s közbocsánatot hirdet akkor, 
midön a nemzet nem érezte többé aunak szükségét ; pénzhez nem 
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képes jutni ; serege megveretik, s midőn az ostrom alá vett leyde
nieket maguk megadására sz6litaná fel, ezén választ nyeri: Ne szá
mítson arra, mig egyetlen kutya ugatását hallja a városban j ba eze
ket megettük, ott leszen még bal karunk, azt fogjuk megenni, s aza
latt jobbunkkal harczolunk." V alóban az oraniai herezeg megszak it. 
tatja a töltéseket, sa tenger a spanyolokat elnyeli (1575), és a város 
jutalmul és kárpótlásul egyetemmel ajándékoztatik meg, melly ekként 
második a protestans egyetemek között, legelsőben a genfi állitatván 
föl. A spanyol tartományokból menekült mórok éij héberek Német
Alróldön telepednek le j az Alha herezeg által Antwerpenből elüzött 
zsidók hasznos iparukat Rotterdamba és Amsterdamba viszik maguk
kal, s különösen a kánfor, bóris és festék gyártásával fontos azoigá
latot tesznek uj hazájoknak ; továbbá gazdag tengeri biztosító társa
ságok keletkeznek itt és hajók készittetnek, még az ellenség szá· 
mára is. 

A hajthatlan spanyol kabinet kénytelen volt most Hollanddal 
és Zeelanddal alkudozásokba bocsátkozni, minthogy azonban a vallás 
dolgában engedni nem akart, semmiféle egyezmény sem jöhetett 
létre. Eközben a szabaddá lett két tartomány között visszálkodás 
ütött ki a kormányzási módot illetőleg, mignem abban állapodtak 
meg, hogy a polgári és katonai főhatalom a háboru tartama alatt a 
király nevében gyakoroltatnék, azon kikötéssel, hogy a katholieism us 
kiirtassék s a reformatio megszilárdittassék , anélkül azonban, hogy 
vallási nézetekért val aki üldöztetnék. 

Genfi klbéktllt\s. 
Meghalálozván Requesens (1576 marezius 5), ki olly ügyesen 

vezette a háborut, a zsoldos csapatok, a hadseregek eme mételyei, 
zsoldjokat követelve fellázadtak s Antwer,ent és Maestricht-et, e két 
leggazdagabb várost kirabolták ; ennek következtében a tartományok 
az egyesülésben keresték biztonságukat, s Brabant, Flandria, Artois, 
Hennegau rendjei, ugyszintón Valenciennes, Lille, Douay, Orchies, 
Namur, Tournay, Utrecht, Maiinea városok, mellyekhez késl:lbb 
lt'risia és Amsterdam is csatlakoztak, Gent-ben egymással szövetkez
tek (november 8), s elhatározták, hogy egyesült erővel a spanyol 
hadsereget országukból kiüzendik, a vallási bajokat orvoslandják 11 

a dolgokat azon állapotba helyezendik vissza, mellyben Alba megér· 
kezte előtt voltak. Don Juan V. Károly természetes fiát, az alpu;xar
res-i és lepantói höat, kit II. Fülöp majcl gyülölt majd czirógatott, a 
rendek csak azon feltétel alatt akarták fökormányzóúl elfogadni, ha 
az idegen seregeket az országból el távolítja s a genti békekötéshez 
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l) is hozzá áll; e z t ö rök ös k i b o cs á t v á n y a (1577) által 
megtévén, a rendek bUséget fogadtak neki, s részére a szükséges 
pénzt is megszavazták. 

De az uj kormányzó, ki jelvénytil egy illy felirattal ellátott ke
resztet hordott : E z e o j e l b e n g y ő z t e m m e g a t ö r ö k ö
k e t, s e b b·e n fo g om me g g y ö z n i a z e r e t n ek ek e t, a 
béke köpenye alatt szigorra ösztönözte a madridi udvart. Elbiza
kodván lepantói gyöze Imében, korona után sovárgott, s a pápa által 
b~mogatva Tuni~ban, Angolországban és Német-Alf'öldön csakugyan 
meg is kisériette azt; minthogy azonban csak gyors hadi vállala
tokhoz volt szokva, az orániai herezeg ügyes és mély politikáján 
hajótörést szenvedett. Ehhez járult még az is, ho{!:y Henrik franczia 
királynak az orániai herczeghez intézett egyik heves kifejezésekkel 
teljt!S levelét elfogta, a miért. is öt a rendek méltósl\gától megfosz
tottnak nyilvánítják, ujból fegyvert ragadnak, a várakat elfoglalják s 
lerombolják s az orániai herezeget dictátori hatalommal Brabant kor
mányzojává (ruward) válaRztják. A harcz változó szarencsével folyt 
most itt, melly alatt Don Juan, kit Fülöp arról gyanusitott, mintha 
magának független fejedelemséget ezerzendll a flamandokkal és nn
golokkal egy kézre játszanék, meghalt, vagy láb alól eltétetett (1578 
oktober 1), utódjául Alessandro Farnese pármai herezeg neveztetvén 
ki, ki olasz katonáivallegtöbb bajt okozott a felkelöknek. 

Fülöp már több mint negyven millio tallérral tartozott a spa
nyol és genuai kereskedöknek ; a t e n g e r ko l d u s a i minden 
lépten elraboltak tőle egy-egy, Amerikából jövő hajót, mellynek kincsei 
nem valának elegendők egy murok hering-halász leigazására; ezen
kivül nem bizván a kormányzókban, s attól tartván, hogy ezek a ne
kik adott teljhatalommal visszaélnének, gyakran változtatá öket s 
velök a rendszert is ; s ekként kezdetben, midön a szigor használt 
volna, egy nő, késöbb pedig, midöo engedékenynek kellett volna lenni, 
egy kegyetlen férfiú üll a kormányon. A hollandoknak soha oem volt 
más czéljok mint magukat szabaddá tenni; pártfog6ik valának mind· 
azok, kiknek udvaraiban Fülöp árulókat vásárolt, az általa üldözöt
tek pedig ide hozák karjokat és gyülöletöket, s igy a hadseregek az 
ország kára nélkül meg•1jithatók valának. Szereocsétlenségro a kat
holikusok és reformalusok gyakran összecsaptak egymassal, ami a 
geoti reformatusok és katholikus walionok között egészen polgárhá· 
boruvá fajolt át. 

Fel tudta ezt használni Farnese herczeg, ki épen olly ügyes tá
bornok miot mély belátásu politikus lévén, mig egy részről a háborut 
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okosan vezette, másrészről az e l é g ü l e t l e n e k b ö l egy pártot 
alakitott, mellynek tagjai ismertető jegy gyanánt olvasót hordtak 
nyakukban. Jóllehet különben szelid ember, valamint kortársai, ugy 
ö maga is azon véleményben volt, hogy szükség esetében szabad 
lenne gyilokhoz és méreghez folyamodni j azért midön a kiegyezke
dés utólsó reménye is eltünt, az oraniai herezeg ellen egy nyilatkoza
tot bocsátott ki, mellyben öt semmirekellőnek, árulónak, az emberi 
nem ellenségének s dögmirigynek nevezi, s megtiltja, hogy senki ne 
merészelje öt házába fogadni vagy élelemmel ellátni ; annak pedig, 
ki öt élve kézhez szolgáltatja vagy meggyilkolja, Fülöp királyi sza
vára huszonötezer arany tallért, nemességet s minden vétkeit illetőleg 
bárminő iszonyatosak lennének is azok , bocsánatot igér. Az orániai 
herezeg egy hosszu védirattal válaszolt erre, s a rendek által egy 
nyilatkozatot adatott ki, mellyben ldjeleotetik, hogy nem a nép van a 
fejedelemért, de a fejedelem a népért, s hogy azon uralkodó, ki alatt
valóival mint rabszolgákkal bánik, elüzethetö, különösen ott, hol az 
törvényesen mondatik ki az ország által, s ez már olly szorult helyzetbe 
juttatott, hogy szabadságát máskép meg nem védheti; ennek követ 
keztében a spanyol király mint törvényRzegö és zsarnok uralmátó 
megfosztottnak nyilvánittatik. 

Utrechti szö,·etség. 
Az orániai herezeg egy pillanatig sem kecsegtette magát azon 

reménynyel , hogy a természetökre és vallásukra nézve különbözö 
kilencz tartományt egyesitendheti j azért megelégedett a Maas északi 
pat·tján fekvő s egyenlő vallásu tartományok egyesitésével. Mindaz
által Utrecht, Geldria vagy Züphten, Holland, Zeeland és Gröningen 
tartományok a városok kivételével örökös szövetségre léptek (1579 
január 23), arra kötelezvén magukat, hogy egymást kölcsönösen vé
dendik, egymás beleegyezése nélkül békét vagy fegyverszünetet nem 
kötnek s adót nem szednek ; a vallást illetőleg mindegyik felekezet 
saját tetszése szerint rendezheti ügyeit, ugy azonban, hogy windnyá
jok szabadsága még a katholikusoké is épségben maradjon, a szarze
tesektől és papoktól elvett javak pedig az illetöknek visszaadattas· 
sanak. Nem sokára Frisia és Felsö-Yssel s kevéssel késöbb Grönin
gen városa is hozz4jok csatlakoztak, és ezen hét tartományból ala
kult a németalföldi egyesült államok köztársasága, mellyben a meg
bukott spanyol uralkodóházat az orániai herezeg reménylé a trónon 
felválthatoi. 

Az egyeHlilt államok köztftrsaságu. 
De a fejére kitüzött jutalom vagy a buzgóság többeket arra 
XV. 44 
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birt, hogy marényietet követnének el élete ellen; igy a többek köz t 
Janreguy biscayai sdrmazásu egyén is megkisérlé azt , kinél illy 
tartalmu irat találtatott: "Neked oh Ur Jézus Krisztus, ki a világ 
megváltója és Udvözit<Sje s az ég és föld teremtője vagy, ha azon ke
gyelemben részesítesz, hogy B?lá.ndékom véghezvitele után életben és 
szabad maradhatok, egy ezép függönyt , egy köntöst, egy lámpát, a 
bayonoe-i és aranjuez-i Boldogságos szüznek pedig egy egy koronát 
fogok felajánlani." V égre egyik, szolgálatában levő egyénnek, a 
franche-comtei származásu Gerard Balthazárnak sikerült az, ki, mi 
több, az ö pénzén vette a pisztolyt, rnelylyel urát kivégzé (t 584 ju
lius 10). Kínpadra vonatván majd azt állitá, hogy Farne8e herczeg, 
majd ismét, hogy egy sz. Ferencz rendü szerzetes, majd végre, hogy 
egy jezsuita által béreltetett fel e galád tett végrehajtására, 1) amit 
alig hitt valaki, de magától a ténytől mindenki utálattal fordult el. 

A hollandi rendek most a kormány vezeté~ét egy államtanác~ra 
bízták, mellynek élére a meggyilkolt herezeg fiát Móriczut álliták j s 
országukban, mellyet annyi folyam és tengerág metsz keresztül, két
ségbeesett védelemre készültek. De Farnese herezeg szerencsése:c 
folytatta a háborut s a zsoldos csapatok a pusztítást; s valóban ugy 
látszott, hogy "Europának majd minden népei egymással vetélkedve 
mint valameily nyilvános küzdtérre Flandria inséges mezejére siet
tek, itten mérgöket és gyülöletöket kiöntendök, s karddal kezökben 
egymás ellen élet-halálra küzdendök" (Bentivoglio). Különösen neve
zetes Antwerpen ostroma (1585), mellyet a mantuai Federico Giarn
belli egy egész évig hő siesen védett s végre is csak tisztességes felté
telek alatt adott át. 

A köztá1·saság több tartományát elvesztvén s nem bizván ön
magában, másoknak ajánlá fel magát. Előbb már az Anjoui herezeg 
karjaiba veté magát, de ez kiesvén a kegyelemből, elküldetett. Most 
III. Henrik franczia királynak ajánlá fel magát, de ez nem fogadta 
el, valamint Erzsébet angol királynő sem j ez azonban II. Fülöp iránti 
gyülöletből valarnennyi protestaosok pártfogója lévén, de azt is reméli
vén, hogy a köztársaságat birtokába keritendi, segitséget igért. S 
valóban kegyeneze Dudley Robert leicesteri gróf vezénylete alatt 
meg is érkezett az (1586); ezt most a rendek helytartóvá nevezték, 

1
) Rendes mentdgök volt a vádlottaknak másokat bekeverni. I. Fet•encz 

fiának, a koronaörökösnek halá.lá.val (l 536) pohárnoka Montecuccoli kinpatira vo
natv{m, azt vallá, hogy Anton de Leyva, Gonzaga örgr•Íf s V. Károly megbizá. 
sá.b61 ö mérgezte meg azt. 
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de szeroncsétlen hízelgésliknek nagyon megadták az árát, amennyi
ben e gyámoltalan férfiu csak a fondorkodásokhoz és pártoskodások
hoz értvén hanyagsága miatt a spanyolok ismét felülkerekedtek, s 
iszonyu pusztításokat okoztak. Ekként windenkit elidegenített ma
gától, a köznépet és protostans hitszónokokat kivéve, kiknek segélyé
vel a fö uralmat magához akarta ragadni, mignem gyalázattal tetézve, 
kénytelen volt Hollandból eltávozni (1587 deczember). Ekként ez 
szerencsésen megszabadult amaz álnok férfiutól, ki épen olly veszé
lyes volt rá nézve mint maga a háboru. Nagy előnyt nyujtott moat 
neki azon körülmény, hogy Erzsébet nyilt harczba ereszkedvén Spa· 
nyolországgal s folytonosan nyugtalanitván azt, ezáltal a hollandok 
ismét erőre vergödhettek. 

Nassaui és orániai Móricz Holland és Zeeland helytartójává vá
lasztatván ( 1590) sol.;; szei·encsével küzdött a spanyolok ellen, külö
nösen miután Farnese herezeg elhalván l1592 deczember 2) II. Fü
löp öt olly hadvezérrel nem pótolhatá, ki a vitéz ellenséggel meg
mérközhetnék. Valóban bámulandó ezen kisded tartomány erömeg
feszitése, melly huszezer gyalogságot, kétezer lovasságot s hatalmas 
hajóhadat tartott, s emelett kereskedelme jobban virágzott mint va
laha. Amsterdámot böviteni kellett i Holland és Zeeland több mint 
hatvanezer tengerészszel rendelkezett; minde n évben négyszáz hajót 
küldött Lisabon, Cadix, Lucar és Spanyolország s Portugat más ki
kötöibe, mindig idegen lobogók alatt. II. Fülöp szerette volna öket 
kizárni, de hasznosnak vélte or.;zágaira nézve, hová azok Lengyelor
szágból gabonát s északról más árukat szállitottak; midön azonban 
III. Fülöp azt hivé, hogy halálos csapást ejt rajtok, ha alattvalóinak 
a németalföldiekkel való kereskedést eltiltja (1599), a hollandok 
minden más államnak lehetetlenné tevék a nekik eltiltott kereske
dést, B ekként Spanyolország ínségre juttatott. Késöbb Portugal 
Spanyolországgal egyesittetvén a hollandok megtámadák annak a 
leggazdagabb tengerontuli gyarmatait; Houtman Kornél négy hajó
val rajta ütött Java szigetén s azt elfoglalta; van Nok Jakab pedig 
a kelet-indiai társulatot alapítá ott. Igy, mint azt napjainkban is lát
tuk, a gondatlanul létre hozott zárJatok ezek szerzöinek romlását von
ták magok után. 

Ezalatt a rendek Erzsébettel és IV. Henrik franczia királylyal 
ved- és daczsziivetséget kötöttek (1596 oktober 31), s ekként mint 
független köztársas ág az euro p ai hatalmasságok közé léptek. És jól
lehet a spanyol hadsereg ezerencséje Spinola őrgróf vitézsége követ
keztében némileg emelkedni kezdett, Spanyolország zilált pénzügyi 

44* 
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viszonya nem engedte, hogy e vállalat kellö erélylyel folytattat>sék. 
Ostende három évig és három hónapig tartá magát Spinola ellenében 
(1601-4), s nyolczvanezer spanyol és hatvanezer hollandi életébe 
került. A gibraltari szarosban vivott tengeri ütközet (1607), mellyben 
mindakét fél tengernagya elesett, végjelenetét képezé e véres drá
mának. 

II. Fülöp azt reméllvén, hogy névcsere által a kibékülést meg
könnyítené 1 Német-Alföldet hübér gyanánt leányának lzabellának, 
Albert osz~rák föherczeg 'lejének engedé át, ki azután avval mint 
szabad országgal An t werpen ben tizenlcétl:vi fegyverszünetet kötött 
(1609 april 9), elismervén az egyesült államok filggetlenségét s sza
bad kereskedést engedvén azoknak az europai spanyol birtokokban, 
de nem Indiában. Ezen utóbbi pont felette lényeges volt, miután a 
forradalom nagy férfiai belátták, hogy Holland csak a tenger által 
lehet nagygyá, és ennek következtében ök nyilatkoztatták ki először 

a világna\,, hogy a tenger mindenki előtt szabad (ma re l i b e r um). 
Azáltal, hogy a spanyol nyakasságtól ezt is kicsikarták, magas véle_ 
ményt költöttek Europában azon nép iránt, melly eddig csak mint 
kereskedö volt ismet·etes ; és ez volt az első példa arra, hogy a hosz
szas erömegfeszitésnek a szabadságot kivivni sikertil t. 

Ekltor a köztársaság hét szövetséges tartományt foglalt magá
ban, mellyek kiterjedés, haderö és teherviselés tekintetében egymás
tól különbözök valának, de azért egyenlö politikai jogokkal bi1·tak, 
mindegyiknelt egy szavazala levén a Húgában tartott köztársasági 
gyülésben, hova mindegyik annyi követet ldildhdett, amennyi neki 
tetszett. De ezek nem valának képviselők, s minden egyes esetben 
különös megbízatást kelle kérniök tnrtomó.nyuktól, ami felette lassitá 
az ügyek menetét, s azonltivül a titoktartást lehetlenné tevé. Holland 
a közterhek ötvenhét századrészét viselte, s mindig követei közöl vá
lasztatott AZ államiigyész 1 vagy mint kéRöbb nevezték, a n a g y
p e n si o n a r i us 1 ki a köztársaságban legalább a bel y tartó után 
f'ó személynek tekintetett. A föleégi jogot tehát nem az országgyiilés 
de a választók gyakorolták, kik néha azt a helytartóra, a kormány 
lelkére ruházták át. De Leicester után egészen 1718-ig senki sem vá
lasztatott fő helytartóvá és nassaui s orániai Móricz, ki negyven évig 
kormányozta a köztársaságot, ugyszintén utódai az egyesiilt államok 
f'óvezérének és tengernagyának czimezték magukat. 

Ezen forradalmat nem annyira a vallási izgalmak mint inkább 
u orániai hel'czeg politikája és dicsvágya hozta létre, s a walion tar
tományok ban diadalmaskodváa, egy köztársaságat alapított, mellyben 
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sem a politikai l>Clll pedig a vallá~;-szabadság nem nyert se~mit, s 
ameily ben folytonos kiizdcllm állott be a helytartó, az országgyülés 
s az önkormányzati hatóságok önkényei között. A katholikusok egé
szen elnyomattak, mi több, egész tartományokban is, mint pl. északi 
Brabantban , annyit·aJ hogy a legnag·yobb mérvben elégilletienek va
lának s idegen uralom után sovárgtak. A reformatusok, midön vala
hára a béke áldásait élvezh~tték volna, hasonlóképen vallási viszál
kodások által há.borgattattak, mellyek kiket·ülhetetlenek valának, 
midön az egyéni észnek olly szabad tér nyittatott. 

V aliasi viszályok. 
Luther lázadásra hívta fel a világot a tekintély ellen, vagyis a 

keresztény szabadságra, de mi módon? ugy hogy megtagadta az em
bet· erkölcsi 8zabadságát, egészen az Istentől tévén függővé, függet
lenítendő öt azoktól, kik hten képviselőinek mondák lenni magukat. 
gkként megtagadván a szabad .akaratot, szerinte nem valának többé 
hasznosak azon elégtételi cselekedetek, mellyekkel, mint ő vélte, olly 
visszaélés üzetettJ e rombB. dönté az egész hierarchiát, melly az egy
szerU hivötöl magáig az Istenig terjedt ki. Luther megállapitván, 
hogy mindent az Isten müvel bennünk, s hogy a jó cselekedetek az 
üdvösségre feleslegesek, mintegy megállapítá egyszersmind az elö
végzést s a vaksors uralmát is. 

Már most ezen hitágazat épen ugy vezethetett engedékenységre 
rnint türelmetlenségt·e. Calvin az utóbliihoz hajlott; miután ugyanis 
az Isten jól~ká vagy gonoszokká, választottakká vagy elkárhozottakká 
teremtett bennünket, az embe1· csak az ö rendeleteinek engedelmes
l(edik, midőn a kárhozottak ellen dühöng. Emellett ö a reformatiot 
hittani elvekre s a szentirásra alkalmazott egyéni kinyilatkoztatás 
erős terérc állapitá, ami által, különbözö modorban ugyan, a tekin
télyl visszaállítá s az egyházat ujból fölépité. Különben a szentirás
bau való bit a malaszt eredménye .s annak helyes értelmezése a vá
lasztottak kiváltsága volt ; és ezen elővégzésből a kálvinisták fegy
vert készitének ellenfeleik ellen s eszközt reformált egyházuk szer
vezésére és védelmére. Ez uralkodott Német-Alföldön is, hol nemcsak 
a keresztségismétlök és sociniánusok, de még a lutheránusok is iil
döztettek ; s ekként az olly hangosan hirdetett szabadság kevés idö 
alatt a legmakacsabb türelmetlenséggé nőtte ki magát. Az efféle zsar
nokság ellen szükségképen fellázadt a reformatio elsö szabálya s bi
zonyos tekintetben egy harmadik protestana vallást alkotott. 

Arrnini ut>. 
Az ondcwatet· i Arminius (Hermanns) Jakab (1560-1609), ki 
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Genfben és Olaszországban neveltetett s késöbb az amsterdámi egy
ház lelkésze (1588)1 azutáo pedig leydeni tanár (1603) volt, telve lel
kesedéssel és tudomány-vágygyal, néhány egyházi férfiu által az elö
végzés tanának megczáfolása végett Delftbe hivatott, és ottan azt 
vitatá

1 
hogy lsten öröktől fogva elhatározá, miként az, ki a büut meg

utálná és Krisztus Jézusban biznék, elnyerné az örök életet, mig el
lenben a megátalkodott bünösök elkárhoznának, miután az Isten sen
kit sem kényszerit arra, hogy a bünt elhagyja s a hitben állhatatol-l 
legyen t). Ö tehát Calvin egyháza ellenében .ugyanazon marényietet 
követé el, mellyet Luther a kath. egyház ellen, megtagadván tőle a 
jogot, hogy mulhatatlanul elkárhozottaknak nyiivánitsa azokat, kik 
másként hisznek. Luther azt mondá: "A pap, szerzetes, jámbor 
vagy szent semmi más mint ember, mert minden erényeink és töké
letlenségeink az Istentől jönek és ö tetszése szerint osztá szét aján
dékait." Arrnini us és tanítványai ezt mondák: "Azon embernek, ki 
az igaz vallást hiszi követni, nincs joga ezért másokat clkárhoztatni." 
Luther fatalismusát magokévá téve mindjárt hozzá füzhették volna: 
"Mert ha az Isten némelly embereket a tévelyre kárhoztatott, ezek
nek joguk van magokat védeni;" s ekként bizonyos igazság-érzetnél 
fogva, melly magánál, a lutheránusok és kálvinisták által Istennek 
tulajdonitott igazságérzetnél is magasabb, a kár hozottak részére állot
tak volna, de ök nem akarták az Istent ennyire megsérteni és azt 
mondák, hogy "az Isten, igaz biró és irgalmas atya lévén, öröktől 
fogva azon megkülönböztetést tevé az emberek között, hogy azok, 
kik a bün ösvényét elhagynák és minden bizalmokat Krisztus Jézus
ban helyeznék 1 feloldoztatnának gonosz cselekedeteiktől és elnyer
nék az örök életet; mig ellenben a megátalkodottak megbüntettet
nének; hogy lsten kedvesen venné, ha az embe1·ek mindnyájan le
mondanának a bünökröl s ha rniután az igazságot megismerték, 
abban állhatatosak maradnának, de senkit sem kényszerit; hogy 
Beza és Calvin tana az Istent a biin szerzlíjévé teszi, s az embereket 
vétkes hajlamaikban megerősíti, bizonyos végletszerü szentség esz· 
méjét öntvén beléjök." Ezen tételekben épen ellenkczöjét ismerjük 
fel annak, mit Calvin a Luther által felállitott hitágazatból következ
tetett; és valamint egyrészröl bizonyos, hogy Luther tana jobban 

1) Az arminianismus legteljesebb tört~nelm~t, számos okiratokkal és Armi· 
nius müveinek fordit!sA.val megtoldva, James NicholA bocsátotta közre. (Lon
don 1825). 
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öszhangzott a Oálvinéval, ugy más részről az is tagadhatatlan, hogy 
azon érzelem, melly által Luther vezettetett, sokkal jobban megegye
zett avval, melly Arminiust vezérlé. De a brüggei Gomar Ferencz 
(156:::1-1641), szintén leydeni tanár, határozottan azt állitá, hogy az 
Isten az embereket kárhozatra vagy üdvösségre rendelé elö; azért 
is némellyek a jóra, mások a roszra vonzatnak: ez Calvin és Béza 
véleménye, a másik pedig Erasmusé és Melanchtoné volt. 

Az ország azonnal arminiánusokra és gomaristákra oszlott. Az 
elsökhöz azon türelmesek tartoztak, kik az értelem részére szabad 
tért tartának szükségesnek j és minthogy az isteni kegyelem kutfor
rá.sát mindenkinek megnyiták , u n i v e rsalis t á k-nak hívattak. 
Ellenfeleik, a p a r t i c u l á r i s ták, ismét kétfelé oszlottak az id öt il
letőleg, mellyben Isten ama végzetes itéletet kimondá j némellyek 
Calvinnal azt állíták, hogy Isten öröktől fogva üdvösségre vagy kár
hozatra rendelé elé az embereket, s igy előbb mintsem a bünt elkö
vették volna (su p r a l a ps a r i i), ugy, hogy az ember semmi módon 
sem kerülhette ki rendeltetését j mások visszarettenve azon gondo
lattól, hogy Isten az emberre még a bün elkövetése előtt büntetést 
szabhatott volna, azt mondák, miként az Isten nem határozta el Ádám 
esését de csupán megengedte azt, és hogy az ember Adám által lett 
a kárhozat fiává, mellyből Isten némailyeket különös kegyelménél 
fogva kiragadni eltökéllé (su b l a ps a r i i). 

Ez volt a hittani kérdés, melly alatt egy másik, a társadalmi , 
lappangott. Erintettük már, hogy a németalföldi forradalom nem a 
régi vallás iranti gyülölet által hozatott létre, hiszen a fő forradalmá
rok katholikusok valának, s a tartományok nagyobb része továbbra 
is az maradt ; ugyszintén kezdetben nem volt szándékukban Spa
nyolországtól elszakadni, s magok a király iránt legellenségesebb in
dulattal viseltető rendeletek is annak nevében bocsáttattak ki j s ha 
gyülölettel viseltettek is az idegen uralom iránt, mégis idegeneknek 
ajánJák fel országukat. V oltaképen a városok hatóságai valának azok, 
mellyek a központi ltormány feletti tulsulyra törekedtek, s amellyek 
előbb elüzték II. Fülöpöt, azután pedig ellenszegültek orániai Vil
mosnak j ennek fiát Móriczot lealázóbb helyzetbe szoriták mint ami
nőben atyja a spanyol uralom alatt állott; s végre a helytartóságat 
is eltörölték. Most ugyanezen elv lépett ki a küzdtérre, csakhogy 
hittani nevezetek alatt. A néppártiak gomaristák valának, a tudósok 
pedig és gazdagok Arminiust követék mindazokkal egyetemben, kik 
a calvinisticus egységtöl és zsarnokságtól irt6ztak s a foederalismus-
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hoz hajlottak, azaz a városok között kötendő barátságos egyesség ut-
ján az egyházi és világi hatalmat kibékéltetni akarták. 

A számra gyengébb arminianusok egy n y i l a t ko z a t o t 
nyujtottak be az országgyüléshez, azt kérvén ebben, hogy egy ösz
szehívandó zsinaton hallgattatnának ki, a másik fél erre egy e ll e n
n y i l a tk o z a t o t adott be, s innét származtak a r e m o n s t r a n s 
és c o n t r a r e m o n st r a n s neveze tek. Az országgyül és hallgatást 
parancsolt, de rendeletek által a vallás-felekezetek nem csendesittet
hettek le, sőt in~ább elkeserittettek. A remonstransok egyházi átok 
alá vettettek, a másik pártiak pedig Móricz által támogattatva a re
formátiót a városok szervezésére is ki akarták terjeszteni, s egyszers
mind 8 kormányt kezökbe ragadni. Ekként politikai pártokká lettek 
és pedig némellyek köztársaságiak, a többiek pedig orániai Móriczhoz 
szegődtek. Az előbbiek vez~rei Hugo Grotius és Olden Barneveldt 
hollandi államügyész voltak, melly utóbbinak kötelessége volt a ren
dek fölségi s más jogai felett örködni, azokat összehívni, határozatai
kat közzétanni s 8 városok utasitásainak foganatha vételére vigyázni. 
Telve féltékenységgel hazája szabadsága iránt, egyike volt ez a f01·
radalom legnagyobb férfiainak, mindig a béke helyreállítására, mig 
ellenben Móricz a háboru szitására törekedett. Igy a többek közt az 
li tanácsai következtében jött létre a tizenkét évi fegyverszünet, s 
iigyes alkudozásai által ö szerezte vissza az angoloktól Vliessingent, 
Briellet és Romekenst, az idegen uralomtól való függés ezen utólsó 
maradványait s a belföldi hajózás eme kulcsait. Megköttetvén a 
béke Móricz ellenzésének daczára, a tengerek felszabadítása mellett 
küzdött, épen olly hévvel mint előbb a területi szabadságért, bölcsen 
belá.tván, hogy Holland csak a kereskedelem által válhatik tekinté
lyes hatalomm á. Mig Móricz a gomaristák demokratikus érzelm ü párt
jával szövetkezett, reménylvén, hogy ekként a monarchiát a foede
ralismus ellenében gyözelemre juttatja, addig Barnevetdt az arrnini
anusokkal a köztársaság szabadságát az egyes városokra. akarta fek
tetni s azt a szolgaságtól az eldarabolás által biztositani. Heves egy
házi beszédek sziták a két vetéltárs közötti ellenségeskedést; az 
egyik zsarnoki dicsvágyról, a másik kereskedői fösvénységről vádol
tatott; a gomaristák zsinat után sohajtoztak, a másik párt pedig nem 
akarta azt, s ekként a németalföldi tartományok egysége közel volt a 
feloszláshoz. 

Dordrecbti zsinat. 
A dordrechti zsinatban (1618) mindakét fél a biblia tekinté

lyére hivatkozott, anélkül hogy egyebet meg birtak volna állapítani, 
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mint hogy az tökéletlen kinyilatkoztatás, nem világositván fel határo
zottan a lényege!> pontokat. Ezen zsinaton érte el a protestantismus 
tetőpontját, s itt kezdott hanyatlani 1 ezentúl mindig többet-többet 
vesztvén tanítói tokintélyéböl. A r em on-st r a n sok mint a vallás 
megrontói és iszonyu botrány olwzói elkárhoztattak, s minden egy
házi és akademikus hivatalból kizárattak j igen sokan Holsteioba 
menekültek, hol Fridrichsstadtot építék; mások ismét AngolOI"FZágba, 
hol hitök azáltal, hogy a methodistáktól elfogadtatott, nagy diadalt 
vivott ki. Az arminianismus a katholikus nézetekhez közeledvén s az 
összes emberiségnek a megvaltás által eszközJött üdvözülhetését állit
ván fel hitágazatául, ujból felszabaditá a véleményeket az önkény 
nyomása alól, türelmességet hozott be, melly által kibékité magával 
a többi felekezeteket, mig ellenben a kalvinismus gyülölte és üldözte 
azokat; és azáltal, hogy az emberek közölti egyenlődég eszméjét ter
jeszté, nagyban egyengelé a bölcselet utját. 

Orániai Móricz nem palástolva tovább zsarnoki hajlamait, az 
ellenpárt vezéreit elfogatta s törvényszék elé állitatta és a remon
stransokat állomásaiktól megfosztotta. Kiváló gyülölettel viseltetett 
Barneveld t iránt, és az orszá.ggyüléssel egyetértve elfogatá s a szo · 
kásos ürügyak alatt kivégezteté öt (1619). Grotius, ki a tenger sza
baddá nyilvá.nibi.sa mallett olly hévvel küzdött, örökös fogságra ítél
tetett s Lövenstein várába záratott, s ezen idötöl fogva erröl nevezé 
el magát az orániai Móricz ellenes párt; ö pedig fogságában az oran
gisták ama véleményét igyekezett megczáfolni, hogy a fölségi jog 
az országgyűlést illetné, s egyszersmind bebizonyítani, hogy az, ki 
avval ellenkezésbe teszi magát, nem pártütő. Eközben az általános 
elégületlenség érzete kitört, s a remonsti·ánsok örvendének, hogy 
oraniai Móricznak a fö hatalomra való jutását meggátolniok si
került. 

Ezen zavarok közepett az egyesült államok köztársasága mind
inkább növekedett. 1\'Iidön a fegyverszünet ideje lejárt, a spanyol 
kormány Spinolának meghagyta (1621), hogy Bredát ostromolja j 
midön pedig ez kinyilatkoztatn á, hogy azt bevennie lehetetlen, illy 
választ kapott: "Őrgróf, ön be fogja venni Bredát. Én, a kil·ály." 
Az őrgróf mindent megtett, rui tehetségében állott, és a király ezen 
makacssága miatt tömérdek ember elveszett; de végre is Breda csak 
tisztes feltételek alatt adta meg magát (1623), és pedig akkor, rnidön 
az erőlködésben már mindakét fél kimerült. Nem kevésbbé nevezetes 
volt Maestricht és Bois-le-Duc ostroma. Móricz a háboru folyama 
alatt vis~zaszerezte a béke idejében el vesztett dics6ségét és befolyá· 
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sá.t; és ezen hosszas háboruakadás sokat tett a hadi taktika tökélete
sitésére nézve, különösen az erödiik ostromlását és védelmét ille
tőleg. 

Angol és Francziaország lSpanyolország iránti gyülöletből támo· 
gaták Német-Alföldet; sőt még az uj világ is besodortatott ezen ma· 
kacs küzdelembe. Spinola Hollandnak Németországgal folytatott ke
reskedését tönkre teendő, egy csatornát szándékozott létesiteni a 
Rajna és Maas között, az által meggátlandó, hogy a hajók a Rajnán 
Rheinbergen tul hatolná.nak, de azon nehézség miatt, melylyel ezen 
csatorna védelme já1·t volna, felhagyott tervéveL Sokkal szerencsé· 
sebbek valának a hollandok, kik Brasiliában jelentékeny hóditásokat 
tettek, s egymásután több portugal birtokot elfoglaltak azon idöszak 
alatt, mellyben ezen ország a spanyol koronától függött. V égre a 
münsteri (Westphália) congressut~ban (1646-48) létesitett békekötés 
értelmében Spanyolország az egyesült államokról, ugyszintén az ezek 
által spanyol Német-Alföldön tett hóditásokról lemondott; az indiai 
birtokokat illetőleg, mindegyik fél azon állásban hagyatott, mellybe a 
béke találta, ugy azonban, hogy a spanyolok és portugalok hajózá. 
saikat az eddigi határokon tul ki ne terjesztenék ; ezenkivül az egye
sült államok azon joggal ruháztattak fel, hogy a Sebeide folyamot 
ugyl!zintén a Sas és Zwyn csatornákat, s más, az országukba nyuló 
tenger-torkolatokat zárva tarthassák. Rendkivül lealázó feltételek 
valának ezek, me Ilyeknél fogva Spanyolország megfosztá alattvalóit 
saját folyamaik elönyeitől, semmivé tevé az antwerpeni kikötöt és 
szolgákká tartományait. Az egyesült államok lakóinak végre tökéle
tes lelkiismereti szabadtoág biztosittatott 1), s ezen időtől fogva nem is 
fordult elé több háboru e két hatalmasság között, mellyek egy száza
don át küzdöttek egymás ellen. 

A g~·6zhetetlcn hajóhad. 
Azon országtól, melly szabadságát igy megt~zilárditá, forduljunk 

most aLhoz, melly azt tőle előbb elrabolta, a magáét pedig elvesz
tette. Mig II. Fülöp azon törekvésének, hogy az inquisitiót behozza, 
Német-Alföldet feláldozta, felkelésre kényszeritette avval a mórokat 

1) Ma Ameterdaml:an 11 kutholikueoknak ti~:touhat., a •·eformatueoknak lizeu
három, a lutheranusoknak bArom, a keresztség-ismétlöknek két, a presbiteriann
soknak egy, az anglicanueoknak egy, a rcmonstraneoknak egy, az örményeknek 
egy, s a görögöknek ie egy templomuk van; ezenkivül vagyon ot.tan két ~:~ina· 

gt•ga, egyik a portug!l, mltsik peilig a német zsiilók rés:~ére. 
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is, miként azt másutt 1) már említettük. Kevéssel előbb szólottunk a 
törökök elleni hadjáratáról is, melly által igazolni látszott a ke r es z
t é n y s é g v é d ö j e czímet, mellyet a belföldi ellenségek ellenében 
is ki akart érdemelni. Ha Fülöp nagy ellensége volt a reformatusok
nak, egyetemes pártfogójok vala azoknak Erzsébet angol királynő, 

ki Német-Alföldet segélyezé vagy legalább bátorítá, söt a spanyol 
királyt boszantandó hajóhadával amerikai gyarmatait s a cadixi ki
kötöt is háborgattatá. Fülöp, ki mint a kath. Mária angol királynő 
férje a gyermek Erzsébet védnökének nyilatkoztatta ki magát, régen 
kereste az alkalmat, hogy ezt hálátlanságáért megbüntethesse 1 mig 
más részről üdvös cselekedetnek tartá az eretnekség fő tüzhelyét 
szétrombolni. V. Sixtus is bátori tá öt erre, sőt Angolországot mint az 
eretnekektől elveendii zsákmányt neki adományozta, s ezenkivül a 
hadjárat költségeinek fedezésére egy millió tallért ajánlott fel, minek 
következtében (158R) Fülöp nagy titokban egy hajóhadat szereJt fel.. 
Spanyolország, mellynek Columbus számára csak három hajócskája 
volt, azt tapasztalhatta most, hogy százötven millio talléron százöt
ven, a azokottnál nagyobb hajó állittatik ki, ellátva kétezer hatszáz
ötven nagy ágyuval, huszezer katonával, nyolczezer matrózzal, s egy, 
az előkelő házakból vállalkozó ezer főnyi önkénytes csapattal. Hu
szonegy hajó a Boldogságos Szüz különféle neveit, tizenkettő pedig 
az apostolokéit viselte ; száz szerzetes szállott e hajókra Martin 
d' Alargon, a római hitnyomozó szék általános helyettnökének veze
tése alatt, ki magával vivé a pápai hullát, melly az angolokat a hü
ség-eskü alól feloldá. Ezenkivül a pármai herezeg Német-Alföldön 
harminczezernyi gyalogságot és négy ezernyi lovasságot szereJt fel, 
ellátva szállító hajókkal ; a partra szc1lló sereg vezénylete ö rá biza
tott, a hajóhad felett pedig Alfonso de Guzman medina-sidoniai her
ezeg s fő tengernagy pat•ancsnokolt, kit Lopez de Vega is követett, 
költeményei által a győzelmeket örökitendö. E g y ö z h e t e t l e n 
h a j 6 h a d a D rak e J:1..,erencz által vezényelt 1 sokkal kisebb s épen 
azért könnyebb mozdulatu hajókból álló angol hajóhad által nyugta
lanítva, Dünkirchen elé érkezett, hol az iszonyu tengeri vihar által 
ugyszólván semmivé tétetett (okto ber). Midön a herczeg-tengernagy 
II. Fülöpnek e szerencsétlenséget hírül vivé, előadván, hogy harmincz 
nagy hajó tízezer emberrel együtt elveszett, a többi hajók pedig jár
hatatlanok, a király igy szólt hozzá: "Herczeg, én önt emberek s 

1} XIII. kö11yv ll:l. lap. 
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ne ru az elemek ellen küldöttcm harczolni; legyen meg az lsten a lea· 
ratja," s evvel folytatá a már előbb megkezdett levél írását. 

Lehetetlen nem csodálni ezen lelki L'rÖt, hamindjárt egy zsar
nokban is j 1) s valóban a esüggcdetlenség a sors csapásai közepett 
fő jellemvonása volt Fülöpnek. Különben zú.rkozott, szigoru, magába 
vonult, fáradhatatlan szorgalmu s fényes tehetségü férfiu vala, ki 
mindent saját szemeivel látott; tábornokainak és ministereinek a 
legalkalmasabb egyéneket választá ki j uralkodásának negyvenkét 
évi időszaka alatt ö volt a világ politikájának központja, s ellenségei
nek többet ártott cselszövényei mint fegyverei által. Csak térden 
állva azoktak vele beszélni; a nagyokkal ritkán érintkezett, mig el
lenben a legközönségesebb embereket is magához eresztette, s bár
mellyik vele találkozó parasztot köszöntötte. Ájtatossága, habár 
kissé visszás, mcggyözödésböl származott j erősen h ivé, hogy a Gond
viselés által ö van az eretnekség kiirtására hivatva s abban tölté 
egész életét, és némileg hízeleghetett is magának a v val, ru időn a tö
rököket Lepantónál meggyőzte, a mórokat az Alpuxarresekben, a né
met-alföldieket Alba herezeg által, s a francziaországi protestánsokat 
sz. Bertalan éjén rakásra gyilkoltatta. De azáltal, hogy a világot el
özönléssel fenyegetö uj eszméknek hadat üzent, tönkre juttatta né
peit. Az angol hajók elbizakodva győzelmökben kirablák az Ameri
kából jövő spanyol hajókat és elpusztiták Spanyolország gyarma
tait és tengerparti vidékeit j ugyanannyi sőt talán még több károkat 
okoztak neki a hollandok; és a kereskedésökben korlátozott gyai·
matok az anyaor:~zág nagy sérelmével s az ellenség nagy előnyére 
csempészet utján szerezték meg a szükséges ezikkeket. Mexico kin
csei hamindjárt megérkezhettek is, alig valának elegendöle a száz
negyven millio aranyra menö adósság kamatainak fedezésére, s ek
ként a király az államjövedelmeket a bankároknál elzálogositá, s 
késöbb az utalványokat visszavonta, minek következtében gyalázatos 
bukás állott be , melly sok olaszoro>zági, némethoni és német-alföldi 
tözsclét a romlás szélére juttatott; végre pedig annyil'a ment, hogy 
pénzt szerzendö papokat küldött ki házról házra koldulni. 

Portugalla. 
Nagy kárára volt neki Portugalia elfoglalása is. Ezen ki~:~ ország 

bámulatos hatalomra emelkedett II. János alatt, ki azonkivül hogy 

1
) II. Mahmurl szult4n hn~onl6 egykP-ilviiségg"l vdtP a hírt, hogy hajoilt:l<la 

Navarin-nál megsemmiHittetett, 
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Kelet-Incliát felfedezte, országa bensejében az előbbi kormányok visz
szaéléseit meg~züntette, a királyi hatalmat a nemesség gyárosága alól 
felszabadította, a büntető joghatóságot tülök elvette s törvénytudó 
bírákra ruházta azt. Az elégületlen nemesek a király veje Braganza 
herezeg vezérlete alatt összeesküdtek ellene, de ez lefejeztetett, Vi
seo herezeget pedig, ki az összeesküvést ujból szervezni törekedett, a 
kiraly saját kezével gyilkolta meg. 

Utódja Emanuel (l 495), ki tengeri vállalataimiatt nagynak vagy 
szerettcsésnei( is neveztetett 1) 1 bölcs kormányzása által a legdicsöbb 
korszakot alkotá Portugalia !'zámára. A tudományolwt kedvelte, a 
nemességet czirógatta, bölcs törvényeket hozott, s mig egyrészről a 
pápától a papság átalakitását kérte, másrészrlll Németországot arra 
intette, hogy Luthertől őrizkedjék. 

Fia III. János elhatározta (152 J deczem ber) 1 hogy a cortes 
minden tizedik évLf'n összehivassék; m·alkodása alatt a felfedezések 
mindinkább gyarapodtak ; de elég gondatlan volt Afrikában néhány 
erősséget átengedni, mellyek által Marokkót hatalmában tarthatta 
volna. Országa a kereskeMs által jelentékenyen meggazd11godott, 
de egyszersmind erkölcsileg megromlott; nem volt ott ház, mellyben 
négerek ne tartattak volna, kiknek gyermekeikkel azután aljas ke
reskedést üztek 2), Algarve- és Lagos-ban állittatván ki leginkább e 
szerencsétleuek a vásárra. Lisabonnak szép épületei nem Yalának, 
lakosái a fényüzést inkább nz ékítményekbe és butorokba helyezték, 
sa boltok és raktárak iszonyu számban találtattak itt3). Már Vascon
cello, a felfedezések egyik h<lse, azon észrevételt tevé, hogy ezek nem 
szE-reztek a fölilmivelésnek mezőket, sem a nyájaknak legelőket, sőt 

inkább azt eszközlék, hogy a földmívelés nz országban elhanyagol
tatnék s a termékeny vidékek elhagyatott pusztaságokká változná
nak. János meg akarván hálálni a jezsuitáknak Indiára árasztott jó
téteményeiket, behozta öket országába, s ~_:zámos kiváltsággal aján
dékozá meg, sőt maga is tagjává lett tá1·saságuknak1 a nélkül azonban, 

') Lásd u XlV. könyv 78 lap. Sir-irata igy szól. 
Lillore ab occiduo qui primi ad lumina solis 

Extendit cultum no titiamque Dei; 
1'ot 1·egea domiti cui aubmiaere tiaraa 

Condittl-1' !toc tumulo Maximus Emanuel. 

') Kic. Olenardl , .Epiat. II. könyv. 
3) Troa és Lippomano velenezei utaz6k egyitt érdekes jelentését közti A. 

Hercnlano :t Pnnorama II. Horozattl.ban. 



702 

hogy a koroná~·ól lemondott volna i azután az inquisitiot is felállitá 
azon számos zsidók és mananak ellenében, kik Spanyolországból or
szágába menekültek, s ottan magukat keresztényeknek szinlelték. 

Sebestény, III. János unokája és utódja, három éves korában 
jutott a trónra (1557 junius 10). A jezsuiták által neveltetvén, a 
római udvar iránt vak engedelmességet, a hitetlenek ellenében pedig 
gyülöletet sajátitott el i ki volt képezve a lovagi testgyakorlatokban, 
de nem a kormány-ügyekben. Irtózván a nöktöl, soha nem nősült 
meg; szigoru törvényeket bocsátott ki a fényüzés sfít mindazon czik 
kek ellen, mellyek országába behozattak. Ezen gazdászati ügyet
lenséget nem teheté jóvá nagybátyja Henrik bíbornok, lisahoni érsek 
s valamennyi lovagrend nagymestere s a kidly nagykoruságáig az 
ország kormányzója, maga is járatlan lévén a közügyekben, noha 
másként talpig becsületés ember. Sebestény tizennégy éves korában 
kezébe vette a kormányt, s a nevelés által magába szitt előitéletek
kel az országban olly szokásos s az e tárgyu olvasmányok által még 
inkább felzaklatott lovagias hajlamokat párositván, az áfrikai mórok 
ellen egy hadjáratot tervezett, melly sikerülés esetében összeköten
dette a Földközi-tenger két partját, s elősegítendette a polgárosodást, 
megmentvén Europát a berbérek betöréseitöl. Il. Fülöp is buzdítá öt 
erre, lehet, hogy a hitetlenek iránti gyülöletböl, vagy talán mert azt 
hivé, hogy ottan el fog veszni i elég az hozzá, hogy megküldé neki 
azon pánczélt és sisakot, mellyeket V. Károly akkor viselt, midön 
Tunisba bevonult. 

Ezen idöben Muley Mohammed Marakko királya elhatározta, 
hogy halála után a trón egyik fiáról a másikra szállana s csak azután 
lépne életbe az elsőszülöttek örökösödési rendje. Ennek következ
tében utódjának Muley Abdailábnak legsürgősebb gondja volt vala
mennyi testvérét megöletni, s fia és utódja Muley Mohammed el
Mostanser ugyanazt tevé testvéreivel. De ennek nagybátyja Muley 
Abd el-Melik szerencsésen megmenekült a vész elöl, s a törökök 
mellett a keresztények ellen harczolva ( 1576) megnyerte Solimán 
sultá.n kegyeit, ki neki, hogy unokaöcscsét a tróntól megfosztha•sa, 
segélyt adott. Ez Sebestényhez folyamodott segítségért, ki kapva az 
alkalmon, huszezerből álló hadsereggel, mellyet XIIl. Gergely mint 
keresztes hadat ünnepélyesen megáldott, Afrikába evezett ( 157 8). 

De a lelkesedés maga nem elég a győz elemre. A hadsereg az 
eke me ll öl elfogott emberekböJ s olly urak b ó l állott, kiknek rninden 
vitézségök rendkivül fényes fegyvcrzetük fitogtatásában rejlett, mely
lyek között ollyan is találtatott, melly ezer cruddba került, s c!upán 
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a király és főurai részére négyezer sátor volt szükséges t). A Spa
nyol-, Olasz- és Némethonból jött seregek nem birtak egymással 
megegyezni és engedelmeskedni, ezenkivül az áfrikai éghajlat olly 
bajokkal látogatta meg öket, mellyek ellenében a király rendithetlen 
bátorsága mit sem használt. Alcazar-Quivir mellett csatára került a 
dolog (augustus 4), Sebestény fogságba esik j a katonák egymással 
viaskodnak bi1·toka felett, mit látván egy tiszt, öt e szavak között: 
Hát mi az? midön Isten benneteket illy győzelemben részesít, ti egy 
fogolyért egymást öldlisitek ? fegyverével meggyilkolá. Abd el-Melik 
a csata alatt lázban elhalt, Mohammed el-Mostanser futtában a vizbe 
fuit B ekként egy nap alatt három király veszett el. 

A portugat uralkodó-háznak utólsó ivadéka, a hatvanhétéves 
Henrik bíbornok lépett most a tróma. Evorában egyetemet, Lisabon
és Coimbrá-ban pedig collegiumokat alapitott j a bergamói születésü 
Maffei atyával India hires történeimét iratá, a papság erkölcsi reform
ját keresztül vitte : de a közügyek vezetésére képtelen lévén, egé
szen a jezsuitákra bizta magát. Az uralkodó ház kihalásából szár
mazható zavaroknak elejét veendő, felhivá mindazokat, kik n trónra 
igényt tartanának, hogy evégböl jelentkezzenek, s öten, mindannyian 
Emánuel ivadékai, csakugyan elé is állottak követeléseikkel; de II. 
Fülöp spanyol kit·ály Emánuel legidősb leányának Izabellának fia 
pénzzel B a jezsuiták segélyével, nem különben hatalmas hadserege 
által magához ragadta a trónt, daczára a papság és nemzet ellenzé
sének, melly utóbbi azon véleményben volt, hogy az uralkodó család 
kihaltával a király-választás joga őt illetné. A bíbornok király halá
lával (1580 január 31) Fülöp elfoglalta az országot s egész általános
ságban megigérte, hogy sem annak jogait csonkitani, sem pedig a hi
vatalokat idegeneknek adni nem fogja. De Antal erato-i perjel s 
Emanuel unokaöcscsének, Luis de Beja herczegnek titkos házasság
ból ezületett fia királynak kiáltatta ki magát, minelt következtében 
az ország két pártra szakad!. Fülöp a jogtudósok és caeuisták által 
kimondatá, hogy jogában áll a trónhoz való igényét fegyveres erővel 
is érvényesiteni; ·visszahívja tehát Alba herczeget, ki már két év óta 
Uzeda várába volt számüzve, e Portugáliába küldi, azt meghóditandó. 
Az Antal pártiak elfogadják e szentnek tekintett harczot, de min
denütt megverctnek. Antal legyőzetvén ide s tova bolyongott, de 
noha tízezer darab arany jutalom tüzetett ki fejére, el nem árultatott, 

l) Hercolano , uz Archeologia po1·t-u.gueza cúm.ü munkllbam. 
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azután pedig segélyt kérendö E't·anczia és Angolországba utazott, 
meg is nyerte azt, de hasztalan j végre (1595) Francziaországban, a 
megbukott fejedelmek eme közös menedékhelyén meghalt, IV. Hen
riket nevezvén ki örököséüL 

Fülöp közbocsánatot hirdetett, s mindazáltal ötven nemest és 
papot kivégeztetett i azt is megigérte, hogy Portugaliában lehetőleg 
legtöbb időt fog tölteni, de nem tartotta meg. Annyi bizonyos, hogy 
ha olly ügyességgel birt volna annak megtartásában, mit szerzett, 
minö volt hóditási dühe, kedvező fordulatot adhatott volna a félsziget 
sorsának. Antoneili mérnök kimutatá, hogy a két ország folyamai 
összeköthetök j az Oceán partján fekvő s tengeri kereskedést 
üzö népes városok bizonyára legyőzendették nemzetiségi ellenszen
vöket, hogy egy hatalmas országba olvadjanak be. De a zsarnok 
nem gondolt egyébre, mint e tartomány kizsebelésére, ekként azt 
féken tartandó ; a hollandokkal való kereskedést eltiltotta, az ország
ból háromszáz hajót s több mint kétezer ágyut elvitt, B az ottani fegy
veres őrség tartására évenként hatszázezer aranyat költött. 

Brazilia s Portugalia afrikai és indiai gyarmatai uroknak is
merték el Il. Fülöpöt, az Azori szigetek (Terzeira) pedig Antal mel
lett maradtak j de a hollandok csakhamar rajtaütöltek ellenségök uj 
birtokain, s Portugalia megfosztatván attól, mit annyi ezerencsével és 
dicsöséggel összeszerzett, az elnyomott népek utólsó eszközéhez, az 
öaszeesküvéshez és lázadáshoz folyamodott, Számos portugaliak ki
költöztek, kik Spanyolország ellenségei által szivesen fogadtattak 
ugyan, de hiu biztatásokon kivül egyebet tölök alig nyertek. Három 
csaló Sebesténynek adta ki magát i mi a negyediket illeti, azt a tör
ténelem illyennek bélyegezni habozik. Ez néhány portugali egyén 
által Velenczében felismertetvén, kinyilatkoztatá, hogy ö volna Por
tugalia királya. A köztársaRág által elfogatván, elbeszélte, hogy az 
alcazari csatából életben megmenekülvén Algarbiába jutott s ottan 
felgyógyult; s szégyenelvén megverettetését, nem akarta magát 
megismertetni, hanem beutazta Abissiniát, Perzsiát, Georgiát s végre 
visszatértében minden vagyonából Itifosztatván Velenezéba menekült. 
Huszonnyolczszar hallgatá öt ki a tízek tanácsa, s a nélkül, hogy ha
zugnak nyilvánitotta volna, három évig fogsiigban tartotta. Ezen idő
tájban a roanekült portugaliak és IV. Henrik visszakövetelték öt, 
minek következtében a tanács szabadon bocsátá azon feltétel alatt, 
hogy a köztársaság területét nyolcz nap alatt hagyná el. Szarzetes
nek öltözve Livornóba ment, de felismet·tetvén, toscanai Ferdinánd 
átadá a spanyoloknak, kik öt Nápolyba szálliták. Itten az all1irály 
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Ruiz de Castronak olly körülményeket fedezett f~l, mellyek bárki 
má.s előtt egészen ismeretlenek vr-.lának , mindazáltal fdgságra ítélte
tett, s többé mit sem lehetett hallani rbla. 1) 

Még kevésbbé sikerültek If. Fülöp azon törekvései, menyekoél 
fogva a franczia koronÁt magához t·agadni, vagy annak bir~Ókában 
tulajdonosát háborgatni igyekezett j mindaz:Utal a vervins-i békekö
tésben (1598) Cambray-t nyerte. 

Dou ('•u·los. 
Elsí5 nejét/il portngáli Máriától egy fia maradt Károly, kinek 

sz ületése anyja életébe kerillt (1545 ). Ezen ifju egy esés következ
tében, melly ti zenhétéves korában érte, egészen megbutult, s legt"óbb 
gyönyörét az állatok kinzásában és öldölelésében ta1álta j emeUett 
mindenki iránt féltékenységgel viseltetett, annyira, hogy midön Alba 
herezeg Német-Alföldre menendfí hozzá bucsuzni ment, karddal ro
hanta öt meg; szándékában volt atyját is meggyilkolni, s csakugyan 
több gyóntató-atyától feloldoztatni ké1·te magát azon gyilkosságtól, 
mellyet egy filrangu személyen elkiiv·etni tet·vezett, de természetesen 
mindegyik megtagadta azt. Késlibb atyja tudta nélkül egy utat akart 
tenni Flandriában, honnét azon reménynyel kecsegtették, hogy király
nak választanák, ha szabad valllis-gyakorlatot engedne. Nagybátyja 
Don Juan, kivel e tervét ltözlé, tudósítá. arról atyját, ki öt elfogatta s 
Feria herezeg őrizetérc bizta ( 15()8 január 18). Ezután Ká.roly egy 
törvényszék által, mellyben a király személyes elnökletc alatt Diego 
Espinosa bibornolt, nem ugy mint nagy inquisitor de mint a castiliai 
államtanAcs elnöke, Eboli herezeg Károly nevelője s egy castiliai ál
lamtanácsos vettek részt, perbe fogatott, s ez ahelyett hogy ugy bánt 
volna vele mint esztelennel, felséga·ét·tésben marasztalta el öt s halá
lára szavazott, kijelentvén, hogy a királynak hatalmAban áll kinyi
latkoztatni, miként a törvények a királyi elsöszülöttekt·e ki nem tei·-

1) SirirH.III Helewi.Jen elt\rulja e kételyt : 
Hoc jacet in tumulo, si vera ut fa!IW.1 &bcutUII 

Quem dicunt lybici1 occubuiBBe plagi8. 
Sebeetény a portugalok Alt&! épen ngy miként Artbus a wallisilt!Í ·ittai 

fiirgetlenségök és jobb jövőjök jelképe gyanAnt tekintetik. Portngalia és Btbi
Jiában mai nap is fen v .. n u ugynevezett S e b e • t é n y-felekezet , egj Dlllii ll 
mystikusoknak, kik uz emlitett király halhutatlan~ágában hisznek, s a történelem 
legjelesebb személyeiheu felelevenitik <Jt, igy pl. IV. Jánosban, Pombal 6rgrMban 
s Don Miguelben; és fogadásokat tesznek urra, hogy legközelebb ismét meg fog 
jelenni. Lásd Pm·tu.qal ~·~_qe.ne.mdn; éR Klnsey, Pm·l11.gal ill1Miral.ed. 

XV. 4/i 
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jodnok. Károly mérgében őrjöngövé lett, és mindcn étket elutasi
tott magától, midön azonban atyja öt vigasztalandó meglátogatta, 
annyit evett, hogy ennek következtében veszélyes lázba esett ; ezu
tán mindinkl.bb sOI·vadni kezdett, s gyónt~tója által a királytól bocsá 
natot kérvén s azt meg is nyervén nem sokára meghalt (julius 2:1) 1). 

Az orániai herczcg, ugyszintén a többi lázadók s a számos mc
nekültek ezen eseményhlíl nz olly ismeretes regényt koholták, szóba 
hoz:ván ebben Károlynak és Erzsébet f•·:mczia he~·czegnönek viszo
nos szerelmét, mielött ezt atyja, ki ekkor MA1·ia angol királynő öz
vegye volt, nöül vette volna; de ezen mese megczáfolására elég az.t 
felhozni, hogy Fülöp, midön Erzsébetet nöül vevé ( 1558), harmincz
egy éves férfiu, Károly pedig tizennégy éves gyermek volt; s hogy 
Erzsébet nem méreg által, de korai szülés következtében halt el. 
Arról is vádolják Fülöpöt, hogy Antonio de Pcrez államtitkárt Juan 
Escovedo, ausztriai János meghitt barátjának meggyilkolásával bizta 
volna meg; ezen vád az n ban legkevésbbé sincs bebizonyítva, noha 
más részről nagyon igaz, hogy Fülöp által iszonyu sok vér ontatott 
ki. lffindazáltal ö azon meggyőződésben élt, hogy mindezen véron
tásokat jogosan, sőt kötelességszerüleg követte el, ugy hogy öregsé
gében érzett ugyan lelkiismereti furdalásokat, de ezeket nem az ál
tala véghezvitt üldöztetések, hanem don Carlos, don Juan és Sebes
tény király rémalakjai támaeztották benne. Iszonyu betegségét, a tet
vességet, türelemmel és egész odnadiissal viselte, s ennek folyama 
alatt tizennégyszer vette magához az urvacsorát ; végperczében Fü
löpöt a koronaörököst nszivének örömét és szemeinek gyönyörüsé
gét," a körüllevöknek ajánlva és néhány á.llamfoglyot szabadon bocsát
tatva elhunyt (1598 szeptemb. 13.) 

A pirenei félsziget apr6 tartományainak különbözö fővárosaik 
valának ; a frankok Barc~l!onát és Pampellonát, az arabok Saragos
sát, Valenciát és GranadM, a g6th fejedelmek Oviedotés Leont, a 
eastilisi grófok végre Burgost választották fővárosaikul; ez utóbbiak 
királyokká lévén a m6roktól időnként elfoglalt városokba helyezék 
át széköket. Isabella Granadában kivánt eltemettetni, s ide temettc
tett el Katholikus-Ferdinaind is. Egyesittetvén az ország, egy fóvá
rosának kellett lennie, hogy. ekk6nt a Burgos és Saragossa közötti 
féltékenység és vetélkedés megszüntettessék. Ximenes, de még in
kl.bb II. Fülöp alatt (1563) Madridot kezdették illyennek tekinteni, 
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jóllehet puszta fensíkon feküdvén, kevésbbé volt alkalmas erre Se
villánál, melly a leggazdagabb tartományban sa legnagyobb folyam 
mellett terült el s igen alkalmas volt arra, hogy az Afrika-, Amerika
és Olaszországgal való közl~kedés központjául szolgáljon. Fülöp 
Madrid közelében P.pitteté az E8eurialt, mellyet a St. Quentini csata 
alkalmával tett fogadalma beváltásául sz. Lllt·incz rostélyának alak
jára emeltetett, öt millió aranyat költvén s a leghi•·esebb müvészeket 
alkalmazván annak felépitésérP. Meg kell vallani, hogy tervei való
ban nagyszerüek valának, kár hogy azol< a •·cndelkezéRére álló esz
közökkel arányban nem állottak. Spanyolországot egy politikai testté 
alakitván, Eu ropában a vallási egyPéget akarta megállapitani, s negy
venkét éven át igazgatv:in ennek kabinetjeit, höse lehetett korbak, 
de egyszersmind rosz szellemeként tünt fel. Egyenlll zsarnoksággal 
akarta kormányozni az amerikaiak at, castifiaiakat, aragoniaiakat, si
cziliaiakat, nápolyiakat, belgákat és lombardokat. Aragonia nagy
birája (justizia) kegyvesztett ministcrét Perez-t védelmezvén s Sara
gosea várvsa n n nak érdekében fellázadván, Fiilöp n felkelést elnyomta 
s a nagy-birót minden vizsgálat nélkül lefejrztette, mindenkit hasonló 
sorssal fenyegetvén, ki vele ellenkezni merészelne. Azután e félelmes 
méltóságot eltörölte, s a,; általános rémület közepett összehíván a 
cortest, ezt a régi törvények megYáltoztatásával a királytól függi:Své 
tette. 

A régi alkotmányoi'l intézmények eltüntek tehát B a r i c os 
h om b r e s-ek helyére a spanyol nagyok léptek. V. Károly sértve 
érezte magát azon jog által, hogy ezek a király jelenlétéhen fövegö
ket fejökön tarthaták, B azért beleegyeztek, hogy jövőre csak akkor 
tennék azt föl, ha a király arra jelt adna. D(' minthogy ezen enged
mény is bántotta a németországi föurakat, hova Károly koronázására 
néhány spanyol nngyot magával vitt, egészen eltörölte azt, valamint 
hallgatólag a nagy (g r a n d) czímet is, csupán ezen szavakkal ne
vezvén ki néhányat: T e g y e fe l föveg é t. II. Fiilöp a birói tes
tületeket ügyesen felhasználta a nemesség megalázására, anélkiil, 
hogy felemelné a polgárokat, kiktől a közbátorság feletti örködéat is 
elvonta, oda miiködött, hogy a különbözö tartományok nemesei há
zasság által egymással öss;p:evegyíilnének s ekként a régi vetélkedé
sek megszüntettetnének; továbbá a nagyokat két osztályba sorozta 
azáltal, hogy elrendelné, miként az általa nevezett nagyok fedetlen 
fiível beszélnének vele mindaddig, mig ö nem mondaná : T e g y e 
fc l f ö v e g é t. Ill. Fii\iip elsö és másod osztályu nagyokat alkotott, 
ami sziik~ége~>Ré t~vP., hogy a kiMvezési okmányok ezen különbséget 

4~)* 
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világo11an megjelelnék ; az első osztályuakat t e-vel szólitá meg, 
azonban mindannyian egyenlöen meg voltak fosztva a politikai 
ügyekbe való befolyástól. 

Ekként hiu fény lépett a régi spanyol erények helyére, és a 
király önkénye osztogatá a nemességet , mellyet elllbb az illetők a 
vallás- és hazáért ontott vérök árán szereztelt meg. Ezalatt az or
szág, alkalmasint az egyetlen Europában, melly valamint az idegen 
seregek pusztításaitól ugy a polgári háboruktól is ment maradt, ha
nyatlásnak indult, s II. Fülöp mint elszegényedett, s mi több népes
ségében s iparában megfogyott tartományt hagyta ~zt át utódjára. A 
nemesség elszigetelten, fényben uszva és tétlenÜl élt kastélyaiban i 
a fegyvertárak üresek valának i a husz millionyi lakosság felére ol
vadt le, s emellett a spanyol birtokokban összesen kilenczszáz ezl'r 
egyházi személy, köztök négyszázezer szerzetes találtatott. Amerika 
kincsE',inek tulzott hire számtalanokat, kik hirtelen akartak meggaz
dagodni, vonzott a tengerantuli világrészbe, minek ),övetkeztáben a 
hazai föld és belföldi bányák müveletlenül maradtak, s a vagyonos
ság forrásai körüli eszmék egészen elceavartattak. A merino-juhnyá
jak tulajdonosai elsajátiták az országutak közelében fekvö területek 
használatát s megszerezték maguknak a jogot, hogy szabadon legel
tetheesék azokon nyájaikat, mellyeket nz évszakok szerint vidékről 
vidékre hajtattak; ekként az országutak mentében mindakH oldalról 
negyven ölnyi szélességben számukra tartattak fen a legelők, csak 
igen csekély adót kellvén azoké1·t fizetniök. Annyival inkább előse

gité ez a mczök elpusztutását, hogy azok népességökben a kitttött 
döghalál és a mórok elüzetése következtében már előbb is nagyon 
megfogyatkoztak. 

Ezen utóbbi körülmény sokat ártott ugyan a népességnek, de 
még többet az iparnak, melylyel csaknem egyedül a mórok foglal
koztak, 8 mellyet ezek magokkal az országból el is vittek. A kincs
tár, hogy teljesen megkaphassa azon összeget, mellyet tőlök huzott, 
tulterhelte a hátramaradottakat, kik emiatt szintén megazöktek az 
országból j ekként eltüntek a selyemgyá1·ak V alenciából, s a posztó
gyárak Andaluaiából és Caatiliá.ból. A kormány a földmüveseket azor
galomra aerkentendö nemesekké tette öket, de egyszersmind tulterhelte 
adóval földjeiket j annak következtében, hogy a régi országok hatá
rai között még moet is fenálló vámok felemeltettek, a közlekedés 
megszakadt, s igy a hidakra és utakra ugyszólván mi gond sem for
díttatott. Az inquisitio megmenté ugyan Spanyolot·szágot a polgór
háboruktól, de elnyomta a gondolatot, s a más nemzetek eazméi 11é 
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haladásai itten eretnekségnek tokintettek. A közigazgatás megrom· 
lot t; a hajóhad megsemmisülvén a berbe1·ek egész vakmerőeéggel 

pusztítgatták a tenge•·partokat, söt még az Amerilcával éa a Kanári 
szigetekkeli összeköttetés fentartására szUkségelt posta-hajókat is 
idegenektől kellett bérleni. Az államad,jsság, melly már V. Károly 
halálával is iszonyu volt, 1588- ban annyira rugott, hogy kamatjai-az 
összes jövedelmeket felemésztették s igy a bukás kikerülhetetlen volt. 
Az adók a bérlök kezeiben valának, kik kényurakká tétetve a lakos
ság ezorult helyzete és saját kincseik által, e birtokukba keritvén az 
összes földbirtokokat a nép felett zsaruokoskodtak, mit annál hát
rabban folytathattak, minthogy tulajdon hivatalnokokkal s törvény· 
székekkel birván, a köz-törvényhatóság által utól nem érethettek. 
Miként a ha,iótörést szenvedett·hajóban, mindenki csak abban fárado
zott, hogy a még megmaradt kincsekből mentül többet rakhasson 
zsebre ; és a kormányzók, helytartók s egyéb alárendelt tisztviselök 
egymással vetélkedve lopták és pazarolták az államvagyont 

Ezen nagy birodalom távolesö részeinek felelevenítésére és 
kormányzására gyorsaság és munkásság lett volna szükséges1 és ehe
lyett iszonyu lassusággal és honyolodottsággal kezeltettek az ügyek. 
Ha háboru tört ki, idegeneket kellett zsoldmmi; s minthogy az állam 
jövedelm ei kémek·, árulók- és felesleges hivatalokra fordittattak, vagy 
a tisztvi11elök által elidegeníttettek, az ugynevezett B is o g n j. k 
(ekként hivattak az ola~zországi t>CI'egek) magukat azáltal kártala
niták, hogy kirabolták a tm·tományokat, mellyek védelmére küldet
tek. A meghódított tartományok sajnálaira méltó gyengülesbe esvén, 
nem jövedelmeztek annyit, mint amennyibe kerültek. Német-Alföld 
jövedelme alig volt elegendő a helyörség fentartására; Franohe
Com té mit sem jövedelmezett; Milano1 Nápoly és Sardinia deficit-et 
mutattak fel; Aragonia, Valencia, Catalonia, Roussillon1 Navarra és 
a Baleari-szigetek rendei valamint az állam segélyzésében ugy a ki
rály iránti ragaszkodásuk kimulatásában felette szük markuak valá
nak, és az államot legnagyobb szükségeiben cserben hagyták. 

lll. t'ölöp. 
III. Fülöp akként neveltetett, hogy testvérének Károlynak dics

vágyai benne fel ne ébrcdhes:~enek. Ennek következtében gyenge
lelkü, alamuszi, álszenteskedő, nem bírva atyjának sem vétkeivel, 
sem jeles tulajdonaiva!, s mint illyen a kormányzási terheket egészen 
Francesco de Roxas dc Sandoval1 Lerma-i herezegre biztat, minden 
hatóságnak megparaucsolván, hogy épen ugy engedelmeskedjenek 
ennek, mint neki. E felett ismét Rodriguez de Calderon uralkodott, 
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kit a herezeg tizázezor arany évi jövendemmel Olivai grúffá tett, s 
aki jeles tehetségü ferfiu volt ugyan, dc ~;zercncsejébcn elbizakodva 
épen olly rátartó \·olt, aminő szende Lerma. Ezek (mert li. Fülöp 
halála után a ministerek voltak a valódi királyok) kötötték meg a 
fegyverszünetet az egyesült államokkal s a békét Angolországgal 
(1609), de vagy nem ismervén a bajok okait, vagy nem lévén· képe
sek azokat kiirtani, eltitkolták a király eliitt a kincstár szomoru álla
potát. A földmüvcsek buzditására az c téren kitünt egyének között 
rendjelek osztattak ki, de alig hogy az illetők ezeket megkapták, 
hátat forditottak az ekének; az ipar előmozditása végett a mesterem· 
berek a katonaságtól felmentettek, s ekként a hadsereg kiegészítése 
lehetetlenné vált. Azon körülm(·ny, hogy a hitnyomozó szék szolgá
latá.ra a magasabb 1·angu személyek csupán buzgóságból is felajánták 
magukat, a mórok clleni üldöztetés mindinl[ább elkeseredettebbé lett, 
sekként a népesség még jobban fogyott. Egy ki1·ályi rendelet (1603) 
a rézpénzt csaknem egészen az ezüst értékére emelte ; olly szükében 
volt ez, s olly meggondolatlanok a ministcrelt. Ezen visszaélések és 
rendetlenség-ek ellen erősen kikeit Mariana jezsuita, egyenesen Lerma 
önkényeskedésének s a király tétlenségének és tunyaságának róván 
fel azokat, a tuiért is börtönbe vettetett, V égre is az általános pa
nasz következtében Lerrua kegyvesztetté lön s fia Uzeda herezeg lett 
utódja (1618); OJi,·a pedig perbe fogatott s kivégeztetett olly vét
kekért, mellyeket el nem követett. 

Midön egy nap (lfi21 február 28) a kir;\.ly a főurak udvarlását 
fogadná, kellemetlenül érezé magát édntetni a közelében levU parázs
tüz gözétöl, de az illem tiltá oeki, hogy emiatt panaszkodjék, az ud
varonczok pedig, kik a király e baját észrevették, ntJm mcrték a vé
szes serpenyőt eltávolítani, nehugy ekként a főkamarás tisztjébe avat
kozzanak ; azalatt pedig, ruig ezt keresték, ;a király a széngöztöl cl
ájult; 1) ezután nem sokára a palotában találtató valarnennyi ereklyé
vel körülvétetve ~; a keresztet megcsókolva kiadta lelkét. A temetési 

1) Hasonló eset történt 161!1-ben Mária Lujza orle&ntii h~rczegnövel, II. 
Kiroly nejAvel. Bz lováról leesvén, s egyik lába a kengyeiben maradván, pari
pája !Ital az udvaron Ö~BIIe-vi~Rza hurczoltat<lt.t, R :ímbAr a kirilyué élete nagy 
ven:.§lyben forgott, senki sem mert hozzányulni. Szerenctiére két nemes többre 
becsülvAn öt mint az illemet, oda futottak, a paripit megállitotiAk, s a királynét 
me~zabaditották ; evvel futásnak eredtek , kikedilendök :L hlllálbüntetést, melly 
11zonbau igy iR utólérendette llket, ha a kirAlyné kegyelmet nem kér vala szá
w.uk1·11, 
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pompák egy pillanatra fel1·ázták :Maclridot álomkórságábúl, mellybc 
csakhama!' ismét visszaesett; éo IV. Fülöp átvevé a trónt és szelle
met, melly egy század óta a ~panyol politika felett uralkodott. 

Ő i~:~mét O livares herezeg által vezetteté magát 1 ki némileg 
rendbe hozta a kormányt, de erövel azt ak:,rván, hogy ura minden 
áron tartaná meg a n a g y czímet, mellyet vele fölvétetett, olly vál
lalatokba bonyolitá öt, mellyek a rendelkezésére álló eszközökkel 
aránybau nem állottak. Ezalatt a hollandi háboru még mindig to
vább huzódott ; a castiliaiak fellázadtak, mert elöjogaikat, mellyek 
értelmében hazájokon kivül harczolni nem tartoztak, sértve látták, s 
Portugália visszaszer<:>zte függetlenségét. 

BUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

Fr a n c z i a o r B z :-í g. - A V a l o i B u r a lk o d 6 h á z. 

XI. Lajos egész életén át minden aljas eszközt felhasznált, hogy 
a nemességet kivált~ágaitól és szabadalmaitól megfoszthassa 1 ezáltal 
a királyi hatalmat erösbitendö. Halála után (1483) a Toursban össze
gyült rendekből kitörtek a panaszok, mellyeket a rémuralom eddig 
visszatartott; és a papság visszaköveteli a gallicán szabadságot, melly 
a pragmatica sanelio által eltöröltetett; a nemesség a megszüntetett 
joghatóságok visszaállítását, a határvárak őrizetét s a királyi erd8sé
gekben való vadászat-jogot kéri ; a harmadik rend is hallatá gyenge 
szavát, azt kivánván, hogy a tiszti állomások többé áruba ne bocsát
taMsanak, sok hivatal egyes személyre ne halmoztassék; a birák örö
kösek legyenek, s uj adó a rendt~k beleegyezése nélkül ne vettessék, 
holott azt IX. La:jos megháromszorozta 1). Anne de Beaujeu kor-

•) Ha az ember ezen l{yülésnek G. Masselin rouen-i követ által szerkess
tett jegyzilkönyvét olvllssa, de la Roche urnak itt következi! szavai azt hitetik el 
vele, hogy llzok egy s<o~:abaddvü népnárwadLdU egyéntől származtak : Hiakn'iae 
praedicant, et id a nwjoribUB meia accepi initio domini 1·erum populi nffragio re-
9e• fuiwwe creatoa , et eos maxime praelatos , qui virtute et indrutria •·eliq0011 antei
rent. . , Et in primia vobis probatum uae velim, rempublicam rem populi eB8e, et re
gibus ab eo traditam, eosque, qui vi vel .alia~ nullo populi con811tUU eam hah!IM'e, 
tyranrwa creditoa et alienae rei invaaorea. De ugyancsak ö maga igy értelmute 
feoteubi szavait: Popu.lum appello, non plebem, nec alwa tantun& huj-u. regm ~
diws, sed omnea cujusqt•e .tatus, adeo ut Statuum generalium nomine etiam prin
cipes com[ilecli arbitrer. 
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lwrnuiuyzóuii vele született cszélyesttégénól fogva szép ezavakkal 
meg tudta öket szeliditeni ; azután VIII. Károly házasság által a 
Franczi01·szágra nézve felette fontos Bretagne t szerezte meg hübérül; 
de Katholikus-Ferdinándnak visszaadta Roussillout és Cerdagne-t, 
Miksának pedig Artois· t és Franche-Comté-t, hogy ekként hábo
ritlanul az olaszországi szarencsétlen háboruba elegyedhessék; 
s miután ezen király egész életét ez vette igénybe, az crészben mon
dottakhoz nincs mit hozzáadnunk. 

XII. Lajo!!. 

"Otódja XII. Lajos (1498), ámbár mint herezeg rosz hirben ál
lott, a legjobb király volt. Egyik ellenfelének, La Tremouille-nek 
megboszul:isára ösztönöztetvén, igy felelt: 11 A király nem áll boszut 
az Orleans herezegen elkövetett sérelmeké1·t ;" VIIL Károlynak, 
irányában ellenséges indulattal viseltető tanácsosai neveihez egy ke
resztet tévén, midön ezek amiatt megrémülve hozzá futottak, s irga
lomért esedeztek, ezt moudá: 11 Azáltal, hogy a megváltás jeiét füg
gesztettem önök nevei mellé, azt akartam nyilvánítani, hogy önök
nek megkegyelmeztem." 

Husz éves korában Johanna herczegnövel, XL Lajosnak szelid 
de rut leányával kelt egybe, kit e miatt nem szenvedhetott; azért 
egy botrányos válópert inditott ellone (14!"19), mellynek folyamában 
védelmére azt hozá fel, hogy ezen házasság az ö akaratja. ellenére köt
tetett, s elhálás által soha meg nem erősíttetett ; s midön a gyülölt 
köt-elék csakugyan fcloldatott, Annát, ll. Ferencz bretagne-i herezeg 
leányát s el öd je özvegyét vette nöül. Hosszas ezerelem. e politikai 
tekintetek hozták léh·e ezen házasságot , mellynek következtében 
Anna. jegyajándékul hozta neki Bretagnet, olly feltétel alatt azonban, 
hogy az Francziaországtól különválva maradjon. A királynő erl:isen 
ragaszkodván hazájához, s az osztrák ház irányában elfogult elösze
r.etettel, a pápa iránt pedig hódolatteljes engetlelmességgel viseltet
vén, férjének ezáltal sok nyugtalanságot okozott; és avval, hogy jó 
házbólszármazott leányokat magához vett, kiket azután kiházaeitott, 
megkezdé a szépség amaz uralmát, melly késöbb Francziaországban 
olly nagy hatalomra vergi:Sdött. A nemes urhölgyek látogatni kezdék 
most az udvart, és a gyöugéd s finom bánásmód, mellybcn öket a 
felette udvarias Lajos részesité, például szolgá.lt a férjeknek, mig más 
részről Annának a királyra gyakodott befolyása megmutatá a nök
nek, milly értékesek legyenek a szellemi kincsek, az erény és mü
veltség. Azért most ezek , anélkül hogy megszünnének erPnyesek 
lenni, magokat kimüvelni, a hiu vágyakat, mcllyek egy pillanatban 



:;zülemlenek s ol is cnyésznek, komoly ragaszkodássá. vá.Jtoztatni, 11 1:1. 

szellemi kéjeket az érzéki gyönyörökkel pát·ositani akarák. 
XII. Lajosnak tizenhét éves uralkodása telve vagyon fényes 

tettekkel. Már érintettük (IV-ik Fejezet) olaszországi haboruját, 
mellyet előbb rnint Katholikus-Ferdiná.nd szövetségese, késöbb mint 
annak ellensége folytatott, akivel a granadai szerződés erejénél 
fogva kibékülvén (!500 novem b. ll), leányát Claudiát a későbbi 

V. Károlynak igérte. Ezen szerzödés ezerint azon valószinü eset
ben, ha Lajos figyermek nélkül halna el, Francziországnak nagy ré
sze Ausztriára szállandott i amiért is az összegyült rendek s a pápai 
követ azt érvénytelennek nyilvánították, nem. állván a király hatal
mában tartományait elidegeníteni i és Claudia, Ferencz angoulemei 
grófnak, a vélt koronaörökösnek jegyeztetett el (1506). Haragra lob
bantak ezért az osztrákok s késöbb mérgöket a Lajos által olly ma
kacssággal vitt olaszországi háborukban önték ki. 

Ministertanácsa élére George d' Amboise rouen-i éraeket állítá, 
ki iránt mindvégig egyenlő szivélyes barátsággal viseltetett. Evvel 
egyesülten mindent elkövettek, hogy a nép terhein könnyitaenek s a 
visszaéléseket megszüntessék, ámiért is a n é p b a r á t a i n ak ne
veztettek. 1) Dicső czim, melly elfeledteti, hogy d' Amboise tizenegy 
milliót rakott félre, s személyes dicsvágyát kielégítendő t. i. a bíbor
noki kaJapot söt mi több, a pápai trónt elnyerendö, a politikát szám
hllan bonyodalmakba keverte. A törvénykezés, a nemzetek ezen elsö 
szüksége átalakittatott, különös törvényszékek, mellyek bárminemU 
büntények (elett itéloének, nem tUrettek s a törvényhatóságoknak 
meghagyatott, hogy a törvényekbe ütköző rendeleteket végre ne haj
tanák. A négy tartománybiró, kikhez az uri iogbatóságoktól felehhe
zett peres kérdéliek vitettek, az u d v ari főurak közöl választatott, és 
számuk az országhoz csatolt hübér-tartományokkal arányban szapo
ríttatott; de ezek csak akkor bíráskodtak, midi)n kedvök ugy hozta 
magával, különben hivataluk terheit jogtudós helyettesekre bízták. 
Elreodelvén Lajos, hogy a birságok egészben csak akkor illetuék 
öket, ha a jogi tanulmányokat elvégezték volna, ellenkező esetben 
pedig azok negyedrészét helyetteseik buznák, ök készebbek voltak 
ezen levonásba belenyugodni 1 mintaem a nemesekhez olly mél
tatlan tanulmányokkal foglalkozni, s ekként a tudomány tulszár-

1) !!'elette érdekeHek a LcU1·es de Lou.ia XII. el du cardinal d' Amboi.e, 
összPsz~dva J. 6odefrot 4\tRI. Brii8sz<ll 1112. két kötet. 
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nyalta a ~:~zületést, a törvéuyt;zékek a képteleu bit·áktól mcgtisztittat
tak, s a kat·d elválasztatott a tógá.tól. 

Claude de Seyssel ezerint Ft·ancziország mérsékelt monarchia 
volt j de az országgyüléo, melly a három rendet képviselte, ritkán 
l1ivatott össze j s az csak akkor volt hatalmas, midön a király gyenge, 
jóváhagyta az adót s panaszait benyujtotta. A parlamentek elmozdit
hatlan tisztviselökből valának szerkesztve, mellyek tiltakozhattak a 
rendeletek ellen, mielött azok végt·chajtattak volna. Ezen két ellen
zék, mellyek a király önkényeit korlátozandók valának, nem zavar
ták meg az orszá.g nyugalmát, nem birván kezdeményezési joggal. 
"Ha a király valamelly zsarnoki tényre vetemedik, bát·mellyik eré
nyes életü s jó hirben álló főpap vagy szerzetes szemtőlszemben 

megfeddheti öt j s a király nem meri öt bántani, neh o gy ezáltal a né
pet maga ellen ingerelje." A király oldala wellett az államügyek ke
zelésére egy, tÍz· vagy tizeukéttagu tanács állott j a legkényesebb 
dolgokat egy titkos tanács tát·gyalta j a rendes és rendkivüli költsé
gek átnézésével a fö számvevö hivatal foglalkozott, s joga volt a fe
leslegeseket vagy tulságosakat kitörölni. 

A papság gazdag volt, de erszénye mindenld számára nyitva, s 
miután et·kölcsi élete minden megrováson feliil állott, gyülölet- és 
irigységgel nem találkozott. A nemesség wen t volt az adót611 s ennek 
fejében ingyen katonáskodott és hivataloskodott. A fe ls ö b b 
polgárság a bit·ói és pénzügyi hivatalokat töltötte be, mellyeknek a 
nemesek a fegyverviselést eléjök tevék, és fontos szolgálatok által a 
nemesi rendbe juthatott, ami nem kevéssé csökkenté a két osztály 
közötti ellenszenvet. A k ö z é p rend ü polgárok kereskedők vagy 
ügyvédek valának. 

A különböző osztályok tehát egy közös rendbe kezdtek ösz
szeolvadni, melly mindnyájokat magában foglalta és védelme alá 
vette, s windannyian egy egységes terlileten és szabályozott hamind · 
járt nem is egyenlő kormányzat alatt éltek. A népe iránt ragaszlw
dással vi11eltetö Lajos, ámbár folytatni akará a háborut, az adót még 
sem emelte fel; az egyedüli országgyülés1 mellyct összehitt, csupán 
a városok és birói testületek követeiből áliott. A külöobözö azoká
sokat és intézkedéseket egy törvénykönyvbe igyekezett összefoglalni, 
c tekintetben mindig a polgár~:~ág hasznát tat·tván sz(lru előtt. 

Ezen atyai kormány simulékonyokká tette a kedélyeket, s a 
nép bizalma növelé a királyi tel(intélyt. Bárhová érkezett Lajos, min· 
denütt diadallal fogadtatott, s a nép barátja, jótevője, atyja s más 
efféle czimekkel üd\'özöltetett. Néha egyedül, minden kiséret vagy 
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előleges tudósítás nélkül, Ö;>zvérén a töJ•vényszéki palotába lovagolt H 

a tanácsülésekben váratlanul megjelent. A hivatalokat az evégre tar
tott lajstromban feljegyzett érdemes egyéneknek adományozta, ek
ként elejét vévén a kérehnezé~;eknek és ajánlásoknak; az egyházak 
menhelyi jogát eltörölte i halálra soha senkit nem ítélt i gyóntatóját 
Laurent Bureau-t a valdensekhez küldötte, hogy az ottani üldözést 
megszüntetné, és azt mondá: "A jó pásztor soha nem tehet tuJaágo
san sokat arra való nézve, hogy nyáját meghizlalja.. Jobban szere
tem, ha az udvaronczuk sirnak takarékosságom, mint ha a nép pazar
lásom miatt." Ime ezért nevezték öt nép-királynak. 

Mint özvegy Máriát VIII. Henrik nővérét vette nöül (1514) s 
ennek kedvét keresendő mcgrövidité élctét (1515 január 1). 

l. t'ereru•.z. 
Az angouicme-i herezeg fényiizés-szeretete által magára vonta 

a közfigyelmet, miclött J. Ferencz név alatt a franczia trónra lépett 
volna. Husz éves, szép, bátor, ékesenszóló, szcretetrcméltó, egészen 
franczia ugy jó tulajdonaiban mint hibáiban, épen ugy k<:dveltetctt az 
előbbiek mint az utóbbiak miatt. Ha elődje a nép királya, FP.rencz a 
nemeseké volt •), kik szokás l:iZcrint hivei lévén a királynak s min
dent csak tőle várván, ahelyett, hogy mint ez az előbbi fejedelmek 
alatt szokásban vult, politikai egyletekbe esküdtek volna, fondorko
dásaikkal csupán oda szoritkoztak, hogy egy kegyenczet vagy ke
gyencznöt megbuktathassanak , vagy egy állomást nyerhessenek, 
mcllyben a királynak szolgálhatnának 2). Ferencz azt szokta vala 
mondani : "Az udvar hölgyek nélkül nem egyéb, mint év tavasz nél
kül, és tavasz rózsák nélkül" i azért azon méltóságteljcs életmód, 
melly Anna királyné korát jellemzé, számüzetett most az udvarból, s 
széptevések és szerehni kalandok sziuhelyévé vált ez. Azt lehet 
IUondani, hogy tulajdonképeni és állandó udvar a maga sz;okásaival, 

1) Cum Ludov1:cus tueretut· plebe}oa adver/tUs Írnpotentea manus nobili um, 
dictU8 ex eo a no1ti'Í1 pater populi. Tum aeg1·e id ferebant provinciales cuiU8que 
loci reguli, ut illum inter· se ipaos plebe}um , aut , ut loquimur , roturarium regem 
vocarent. Succeaaorem autern Franciacum , a qoo senectus t·egni, quia tascitJiu eo. 
I'Um imperiisqur, licentioaiaaimia indulget·et , vocabant e contra1·io regern nobilem. 
lllornaG, Obae•11. in Cod. lib. II. tit. 3. de pactia. 

•) nil n' y a prince, qui ait la nobiesse plus volontaire que le notre. Un 
petit sonris ile son maistre eachaliffe leA plns reffroidi('s, sans erainte de chauger 
prés, vignea et moulins en ch('VRUX et 11rmes; on vot mourir an lict que nous ap

pelons le lict d' honneur" lllontluc. 
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szellemével és 11zemélyzetével ő előtte nem i1:1 létezett, s csupán alkal
milag sereglettek össze a főurak a fejedelem köt•é. A hölgyek a ki
rályi ünnepélyekre l:lzivesen megjelentek, mintegy a dicsöség és dia
dal mezejém•k tekintvén azt; azért a f"óurak magános kastélyaikból 
a fővárosba huzódtak, magukat tönkreteendök; s ro inthogy ekként 
a hübériség képezé az udvart, a királyi hatalom azáltal nagyban erő
södött, Ferencz az udvaronczokat egészen elszoktatá a köz hivata
lok utáni vágyódástól, ugy, hogy ezeknél csakhamar többre becsUiték 
a királyt szolgálni, s ekként a király személyes szolgái egy uj rang
fokozatot alkottak. A főurak tolongva ajánlkoztak elllen uj méltósá
gok betöltésére, mellyekkel hangzatos czimek és mi teendő sem járt, 
hacsak a király szórakoztatását annak venni nem akarjuk; és igy az 
udvar különvált a nemzettöl s a csábitás ütötte fel abban sátorát, hol 
a kitünő tehetségek is a birvágy vagy szükség által hízelgökké té
tetve, a fondorkodásokhoz és megvesztegetésekhez folyamodtak. A 
szolgai sereg közepatt ~·erencz pompázott, s ezen időtől kezdve har
madik személyben kezdék őt szólitani; röviden, ö megelőzte XIV. 
Lajos fényüzését és hibáit. 

Rendkivüli pompával fogadta V. Károlyt Aigues-Mortesben. 
VIII. Henrikkel ~;zintén találkozott egyszer Andres és Guinea között 
az ugynevezett a r a n y·m c z ö, n 1 melly nevét az arany szövetekkel 
bevont satraktól nyerte, hol a jelenlevők olly fényesen valának öl
tözve, hogy "sokan erdeiket, rétjeiket és malmaikat magukon hor
d~.k." Kezdetben a hideg udvariasság szabályai távoltarták öket egy· 
mástól, de egyik reggel Ferencz a Henrik sátorába megy, ki még 
akkor nludt s felkölti öt: "Testvér, ön a lehető legnagyobb szivessé
get teszi nekem, mától fogva foglya vagyok" mondá neki az angol 
király s nyaklánczával megajándékozza, mit Fercncz egy igen érté
kes karpereczczel viszonzott. Egy nap (beszéli Fleuranges őrgróf) 
a harczjáték után s a két udvar jelenlétében néhány angol hasonló 
számu francziákkal viaskodván, az elsők lettek győztesek. Most a 
két király visszavonulván s egymásközt poharazván 

1 
Henrik meg

fogta Ferenczet s azt mondá: "Testvór, én is birkozni akarok önne!" 
s több ízben gáncsot igyekezett neki vetni ; de Ferencz ügyesebb 
lévén, átfogta derekát s földre teritette őt. 

Már XII. Lajos áruba boc~átotta a pénzügyi hivatalokat, az 
ekként bejövő összegből katonáit fizetendő, kik épen nem valának 
jobbak a többieknél. "Szemeimmelláttam - mondja Saint Gelais
hogyan szöktek meg a lakosok, midőn városukba vagy f11lujokba ka
tonaság érkezett, clöbb jószágaikat a templomokba vagy más erősebb 
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helyekre elrejtvén, mintba csak az angolok jöttek volna; 8zinte szá
nalom fogta el az ernher szivét ennek láttára. Ha valameily kiizség
ben egy se1·eg huszonnégy lirára elszallásoltatott, többe .került ez 
annak, mint egész évi adója." Lajos maga egy nyilvlmoa okiratban 
panaszkodott ezen baj ellen, 1) s kiteh·én a schweiziak szolgálati 
ideje, ezen zsoldosok helyébe nemzeti hadsereget igyekezett állitani, 
8 evégbUI néhány urat, a többek közt 1\ félelem és gáncs nél
kü l i Bayard lovagot felszúlitá, hogy ezer gyalog katona parancs
nokaágát vállalnák el, ami által a franczia gyalogság becsületére vált 
nemzetének. Söt azt állitjá.k, hogy Lajos olly szigoru fegyelemben 
tartá katonáit, "miként közölök egy sem merészelt csak egy tojást is 
el venni valamellyik parat~zttól, anélkül hogy azt magfizetné." 

l. F'erencz hatezer parasztból a rómaiak modorában legiókat 
akart állitani, de csakhamar visszatért a zsoldosokhoz, a katona-kö
telesekre kivetett ö t v c n e z e r g y a l o gs á g i a d ó által fedezvén 
azok fentartási kiiltségét. A schweiziakknl Freiburgban ö r ö k-b ék é t 
kötött (1516 novcmb. 29), melly a késilbbieknek is alapul szolgált, és 
az őket még az olaszországi háborukért illető 8 mindeddig fizetetlen 
maradt háromszázezer tallér, ugyszintén az egyéb károkért számukra 
járulandó négysza\zeze1· tallérnyi összeg biztosítékául az olaszországi 
kerületeket engedé át nekik. Kési)bb a fényes Portával szövetkezvén, 
utódjait s általában az államfédiakat példájával megtanitá, hogy a 
politikában nem a vallási gyiilölségel(, de az önérdek tartandó szem 
elött. 

Mcgnyugtatnndó a pápát, ki VII. Károly pragruatica saneHo
jával nem volt megelégedve, X. Leoval egy concordatumot kötött, 
mellynek erejénél fogva a püspökök, apátok és perjelek kinevezése 
többé nem a káptalanok- és szerzetektöl függött, hanem a király az 
illetö javadalom megüresedése után hat hét alatt egy jelöltet vala fel
terjesztendő a pápán ak, s ha ez nem találtatott volna alkalmasnak, 

1) Pal' le11 longues yu.erres se ront levé.l quelques adventu1·iel'll1 gem vaga· 
bcmds, oiseux, méchant•, jiagitieux 1 abandonnis a loUI VÍCM j lar1'07181 meurtriera, 

t•apteurl de f~mtmu et de filles ; blaBphémateu!'ll et l'enieura de D~; C'MieU, in
humaiN, imntilléricordieltx ; faisant de vioe vertu; loupa ravil•aRÚ, jait pour nuire 
a chacun ; ne voulant, ne sachant nul bien ni seroioe faÍ!'6 j 001.11tvmier11 de 

manger et ele dét:urer le peuple, le dénude!' et d~pouille•· de tout sun bien; per

dre, gáte1' et disaiper toute ce qu' ils tmuvent; batt1·e, muliler, chaast?', et meltre 
le bonhomme hm·s de sa maisan ; tuer, marty1·iser rws pauvres !Nj ela , et leur 

faire plu• d' opprease, de ·violence et de cruaut~, que nul• enfllmliB, fvssent-il.t 

Tu1·r:s Pt l11jirW•.•, ne vondmiPnt jai1·f- nP- pen.ter. Ordonn. rnyale de 1613. 
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három hónap alatt egy másikat; a megválasztottnak a javadalom az 
annatákkul együtt a pápa által adományoztatott, szintén ez tölté be 
azon állomásokat, mellyek kilencz hónapig Ureaedéeben maradtak, 
valamint azon javadalmakat is, mellyeknek birtokosai Rómában hal
tak el; az expcctativák és rese1·vaták pedig eltöröli ettek. Ekként 
különös csere által a világi azaz a jövedelem a pápa által adományoz
tatott, ruig a szellemi Mzaz a V1Ha11ztás a királynál maradt. A közön
séges javadalmak a kegyurak által adományoztattak, de mindegyik 
pápa apostoli parancs által minden ötven javadalom közöl egyt:t vagy 
kettöt tetsdse szerint betölthetett, ugy azonban, hogy egy egyház te
rületére két illyes kinevezés ne essék. Mi a joghatóságot illeti, meg
állapíttatott, hogy minden ügyek, a legfontosabbakat kivéve, a ren
des birák által ítéltetnének el. A pragmatica sanctio az 15t6-ki la
teráni zsinatban mint valóságos dögmirigy visszaélésekkel teljes és 
istentelen eltöröltetett i de a hazafiak hangosan felszólaltak ez ellen, 
a pápát és királyt arról vádolván, hogy meg akartak osztozni az egy
háztól elt·ablott javak felett i a parlament egész erővel ellene szegült 
a concordatumnak, noha Ferencz megbüntette és megdorgálta azt, e 
szavakra fakadván: nFrancziaországban csak egy király van, s nem 
türöm, hogy itten ollyan tanács létesüljön mint Velenezében": az 
egyetem eltiltá a concordatum kinyomatását, s körmeneteket és lete
nyéket rendelt mint valameily köz-inség alkalmával, és elhatározta, 
hogy a lyoni érsek mint Francziaország primása általános zsinatot 
hivna fgybc j de a király e rendeleteket megsemmisittette, s n con
cordatum elleneit birságok és erőszak által clhallgattatta. 

Duprat kanczellár, ezen intézmények tanácslója és a kényura
ság buzgó apostola, kit az alattvalók gyülöltek, l"erencz pedig nem 
szeretett, jól látta, hogy a királyi hatalom nagyban növekednék az
által, ha a róuri családok, ifjabb gyermelteik szám1h·a javadalmakat 
szerzendök, kénytelenek lennének a király kegyeit vadászni j és való
ban számos egyházi javadalmak világiaknak is adományoztattak •), 
kik saját költségükön C us t o d i n os név alatt helyetteseket tartá
nak azokban, és Correr velenezei követ I'IZerint épen ugy üzérkelltek 
otton a püspökségekkel és apátságokkAl, mint Velrnczében a borssal 
és fahéjjal. Mindazáltal Francziaországnak ezen időponttól kezdve 
kiliinö püspökei valának. 

1) A vit4z Crillon pl. az ~rle!-i ~rsek,&get, 1\ fr·eju~-i, toulon-i, Aens·i, ~R· 

int-paponl-i pii~pökségeket e IUl iele-bRrbe-i apll.tAágot nyerte. 
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A lovagias természet és a hízelgések hóditásokra ösztönzék Fc-, 
renczet. Allitólagos joga lrlilanóhoz és a vágy elődje utóbbi kudar-
czait lemosni elegendők valának előtte e harczok igazolá.sára. A vál
lalatok, mellyekhez V. Károlylyal való vetélkedésa alatt fogott, ám
bár azok az országot tönkre juttattak, felette bizelegtek a nemzeti 
hiuságnak1 söt a szerenc~étlensége feletti szánalom becstelen tetteit is 
elfeledteté. Azon körülmény, hogy Fe1·encz e rideg zsarnokkal ál
lott szemközt, különben nem érdemlett fényt vetett vissza rája, és azt 
eredményezte, hogy ö tekintetik a számítás és érdek századaival 
harezra szállt hősies időszakok utolsó képviselőjének. 

Ferencz hiányos nevelését nyilt eszével s mások ismereteinek 
gyors elsajátításával pótolá. l\Iinden országban ügynököket tartott, 
kik öt a történtekről s az illető egyének hajlamairól tudósitanák, 
hogy igy öket szükség esetében magának lekötelezhesse, hogy to
vábbá a panaszokról értesülhessen s mindent tisztán láthasson, ami 
által a pártoskodások és veszélyes egyének szaporodását sikerült 
meggátolnia. Elrendelte, hogy a legfelsöbb törvényszékek határoza
tai ne latin de franczia nyelven szerkesztessenek, tovAbbá hogy a 
plebániákon keresztelési anyakiinyvek vezettessenek, ezelőtt csak a 
föranguak sziilctési ideje jegyeztetvén fel. 

Szándéka lévén Europát ha nem is uralma legalább befolyása 
alá hajtani, pártolnia kellett a müvészeteket és tudományokat. Evég
ből Lascarist Já.nost országába hivta, s rzt ugyszintén Budens Vilmost, 
kitErasmus Francziaország csodájának nevezett, a fon
tainehicau-i könyvtár alapitásával bizta. meg j ö maga mindenhonnét 
kéziratokat gyűjtvén és fiatal görögöket hiván be, kik 8 francziákkal 
egyl\tt neveltetve, ezekbe a classicusok iránti szaretctet becaepegtet
nék. A királyi nyomda vezetését Robert Etienné-re bizta. Az egye
temben 8 héber nyelv, görög irodalom, latin ékesszólás és a. mathc
matika számára tanszékeket allitott, és azon fizetések kipótlá.sára, 
mellyeket eddig a tanuJók teljesitettek, kétszázezer arany-tallérnyi 
alapítványt tett. LeÁnya Margit, Berry herczegnö, nagy fényt árasz
tott a bourges·i jogiskolárn. Michel L' Hopital, Duaren Ferencz és 
Cujas Jakab tuclósoknt hívta meg ide, kik késöbb Francziaországban 
a jogtudományt ujjáalkoták. I. Ferencz Leonardo da Vinci, Prima
ticcio, Rosso, Benvenuto Cellini és számos más müvészeket hitt he 
orllzágába, és R?. ezekkel való vetélkedés jeles franczia müvészeket 
támasztott, kik közöH ernlitesre méltó Jean Goujon j és XII. Lajos 
sit·emléke uj korllzakot teremtett a sznbrászat terén. Ezen király épit
tett', a fnntninrhlc:m i, chamborcl-i, follembray-i és villers-cottrrets·i 



720 

kastélyokat, ugyszintén a madridi királyi palotá.t a boulognei erdöben, 
B ezoken kivül tervbe vette a Louvre és egy collegium épitését, melly
ben az összes tudományok tam\rai és hatszáz növendék ingyen lát
tatnának el, evégbal ötvenezer tallérnyi jövedelmet szándekozván 
biztositani annak számára. A tudósokat és müvészeket asztalánál, 
sétáinál és utazásainál szivesen alkalmazta, de az akkot· terjedő uj 
vallási eszmék szigoru censura behozatalára kényszeríték öt t). 

PénZti8Y· 
A temérdek kiadások, neje, anyja és növére pazarlásai, ugy

szintén Duprat telhetetlensége kirneriték a kincstárt, s ekként a hadi 
azükségleteket nem volt honnét fedezni ; 11 minthogy eladható koro
nai jószágok sem valának már, szerencsétlcn pénzügyi matetekhez 
folyamodott. Legelöbb is a pénzügyi bérlökWI elölegek vétettek fel a 
következő évi jövedelmekre ; késöbb a városházra államjegyek ti
zenkét száztólival bocsáttattak ki, ezek biztositekául a Párizsba szal
litott bot·okért bejövendü vámilleték köttetvén le. Ez volt az első 
lépés az állampapirok hoz, s ennek következtében mindjárt létre jött 
a korunkban olly nagyon ismert börzei nyerészked/ik serege, kik mit 
sem dolgozva s csupán a kormány lépésére figyelve kilesték a ked-

11 Ar. 1634-ik évi február 23-r61 Sa int Oermniu\Jun (en Laye) kelt nyilt 
reudeletet hi ven közli TalUandler a Résumé Mstm·ique rle l' ·int>·odu.ctinn de l'im
prim.erie a Pa~·ia. (18<17) czimii nmnkájálum: 

"Combien que, rlés le XIII. ,iour rle janvier ló34, nons cn sa ion~ pro hi bé 

et défendu que nu! n'enst rlés-lor~ en avnnt h iruprimer ou fnire iruprimer anl

cuns livres en noh·e royanme, ~nr Jlfline tle IR hort, tonteafoi~ . . . nous avons 
voulu • . . et uous pl11ist que l' exécntion et. ac('omplidsemcnt •l' icelles nous di

ctes lestres, prohil>itionR et rléfenBes soit ot demenre en HUHJH:nse t•t ~mséance 

jnsques ud cc que par UOIIR aultremont y 11il esté potn·vn ; ct cepeudant nons 
mandons et ordonuons 11 vous , 'gens de noetre dicte court de Parlement de 

Paris , que incontinent vous ayez a esli1·e vingt-qn&tre personnagea bien c&lli-

1ies et cautionnez, desquels nous en choisirons dour.e, qui seulr.s, et non aul

trea , írnprimeront dans notre ville de Paris et non aillem·s livres approuvel'l 
et nécessaire& pour le bien de l& chose publique, sans imprimer aucuue com

posilion nouvelle, sous peine cl' eslre pugnis comme transgreaseurs de nos or

donnancee 1 pRr peine arbitraire . . . Et jusqu'u l'e qu'il nous ait esté satisfaict 

a ce que denous . . . nous a vous derechef prohib é et défendu, pro b i bons et dé
fendona a tou~ írnprimeurs géoéralement, de q nelque qualittl ou condition qu 'ils 
soient, qui'ilz n' ayent a írnprimer aulcune cho8e1 sur peine de la hRrt, le tou t 
par raanióre de provitrion. 

Obapelet , Robert Elienne úapl'illleUI royal el le 1·oi Fmncoia l, (Pári gs 
1840) czimü munkltjkhan vMi öt R mP.g RkArjn e:dLmflra menteni a futlomdnyok 

pd1·tol~jn czim11t. 



721 

vozö alkalmakat, hogy a nem értesültek rovására meggazdagodhas
sanak. A sorsjátékok, mellyek nem egyebek, mint a nép tudatlan
ságával és babonasilgávai való nyerészkedés, szintén ekkor hozat
tak be. 

Az alsóbb törvénykezési hivatalok már sz. Lajos alatt áruba 
bocsáttattak, s ezen idilponttól kezdve ezen kisegitil eszköz majd el
tiltatott, majd ismét alkalmazásba vétetett. Mostan Duprat kanczelltlr 
egy, husz tanácsosból álló uj főtörvényszéket hozott javaslatba, mally
nek összes állomásai a király javára eladatnának, s daczára a parla
ment tiltakozásának elfogadtatott az. A vevők megeskettettek, hogy 
nem vették a hivatalt, melly szemtelen hazugságot IV. Henrik meg
sziintette, de a dolgot magát ö is megtartotta, söt bizonyos összegért 
a családokban ö1·ökösökké tette azokat. Ekként a hivatalok elnye
résére elegendö volt vagyonosnak lenni, mindazáltal ezen fiiggetlen 
patriciatus néha szembe szállott a királylyal, nem tartván attól, hogy 
letétetik, s ezenkivül azon körülmény, hogy a hivatalok árultattak, 
utját állotta a fondorkodásoknak és kedvezéseknek. 

Országgyülést nem hirdetett, de csupán az elökelök (notables) 
gyülekezetét hivta egybe, mellytlll ugyanannyit eszközölhetett ki, 
anélkül, hogy ekként valamit koczkáztatna. Távollétében a pada
ment megkisérté tulsulyra vergődni, minek következtében az igazság
szolgáltatás kezelésére szoritá azt, épségben hagyván ártatlan óvás
tételi jogát. 1) Bretagne-t egészen a koronához csatolta ( 1532), da
czára Anna (- 1 514) királynő kikötésének, és avval kérkedett, hogy 
a franczia királyokat a gyámság alól felszabadította, azaz azon hely
zetbe tette, hogy azt cselekedhessék, ami nekik tetszik. Szomoru 
dicsöség! Annyi bizonyos , hogy nemzete szabadsága iránt semmi 
tisztelettel sem viseltetett; és elkábitva. a románczak által, egy kü
löncz lovagias korszakot akart alkotni akkor, midön a valódi már 
elenyészett; a l'eformatusokat k~gyetlenebbül üldözte mint V. Ká-

1) A cone~mlatu111 (1516) alkalmAval igy sz6lt a parlament követeihez: ,.ll 
se trouve dana mon pariamaut bon nombre de fous et d' é tourdis ; je les con
nai& par leurs noms, et je n'ignore aucun des propos qu'ils se tiennent de ma 
condnite et dtl la depeuse de ma maison ; muis je saurais bien les ranger· 11. leur 
devoir: car .apparemment je suis roi. J'entends qu'ils exaltent jus qu' au ele l mon 
pr6décesseur, qu'il le nomment Ic pure de l11 justica; je n' ai pas moins d'envie 
que !ui, que la justice soit bien administrée a mes sujets : mais ce ro i qo'ils 
vantont aujourd' hui, ne laissR pas d' interdire de leurs fonctions et chasser de 
la cour quelqnes esprits turbulents; si !'on m'y force, je prendrai bientot le meme 

p11rti." Ap. Garnier, llisl. ele Fmnce, XX lll. l ó 7. 

XV. 4li 
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roly; s ámbár szerencsétlensége némi érdekeltséget támasztott sze
mélye iránt, Francziaország nem tekintheita öt egyébnek mint egy 
rosz királynak. 1) 

A francziák egészen cl lévén foglalva a háboruk és udvari fon
dorkodások által, mi részt sem vettek az akkori nagyszerU felfede
zésekben ; közönyösen nézte Amerika emelkedését 1 holott ha ezen 
olly élénk és kalandos nemzet vele született hevességével az uj vi
lágra veti magát, alkalmasint elhál'itandotta hazájáról azon csapáso
kat, mellyek rá várakoztak. Itt ugyanis egy uj korszak kezdödött 
Francziaországra nézve, melly kivetközve lovagias szelleméböJ és a 
tudományok iránti elöszeretetböl, a gög és viszálkodás ördöge által 
gyötörtetett; kormánya a ravaszság- és ámitásra volt fektetve, B 

csak egyet sem nemze azon nagy férfiak közöl, kik a bölcseletet, tcr
mészettant1 tengerészetet és vallást átalakiták. 

A kicsapongó király winden szemérem nélkül üzte szerelmi ka
landjait s kéjhölgyeit czimekkel és évdijakkal tetézve palotájában 
alkalmazta, annyira hogy ezek termei lettek az államügyek központ
jává és a kegyek lkutforrásaivá. De a szép Ferronniere férje a kirá
lyon boszut állandó a bordélyházakhan egy akkor még gyógyithat
lan bujakőrt szerzett magának, a avval nejét, ez ismét a királyt meg
fertőztetvén 1 Ferencz ötvenkét éves korában elhalt (1547 marczius 
31) 2). 

A koronaörökösnek azt tanácslá, hogy a Guise herczegeket 

•) Röderer következőleg it&lt r6Ia: Francoü I. ne fut en effet pour l' eaprit 
ee pour la conduite qu'un gros gargon, épaia, borné, vain et préaomptueux; pour lea 
Jemmea ce fut sana dou!e un beau g arcon ; pour sea favorilf, un bon garcon ; pour les 
hommu de guerre, un brave garcon ; maü ce fut pour au ennemia, pour Léun X ee 
Oharléa Quiflt un tr&s-petit giiJ'con, et pour la Fr0111ce ce fut un mauvais roi." 

1) Pierre Chatelain macon-i püspök l-siS Ferencz felett tartott halotti be
sz&dében a többek közt azt moncU, miként meg van gy8zödve, hogy "illy szent 
élet utAn a kirily lelke, mibelyt a testet elhagyá, egyenesen a mennyorszAgba vi
tetett, an&lkül hogy a tisztit6 helyen tart6111kodott volna." Ezen kitétel, melly ma 
alac.;ony bizelg&anek tekintetnék, akkor a Sorbonne elött eretnekségnek tünt fel, 
miutba t. i. a püspök a t.iaztit6 hely létezését nem hinné, s e miaU Bt az udvarnál 
bevádolta. A fó udvarmester, Jean Mendose jó kedvvel fogadá a küldötteket s 
bocsuz!s-közben igy azólt hozzájok : n Legyenek ö u ök n~ ugod tn n. Ha a meg
boldogult kirAiyt köze\ehbröl ismerték volna, bizonyára felfogandottAk a piispök 
szavainak értelmét. Ferencz sohasem maradhatott egy helyben, s ha egyszer a 
tioztit6 helyen körüJt.,kiutett, Femm i m6don sem lehet vala Bt arra birni, hogy bár
miniS rövid ideig ott maradjon." A követelt einevették magokat, 8 evvel az 
egéaz iigynek vége Jön. 
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alázza meg, a Montmorencyakat ne kegyelje, s a kálvinistáktól 
örizkedjék. Valóban a monarchicus hatalom gyors emelkedése sok 
érdeket megsértett, s ha ezek egy központban egyesülhetnek , félel
mes ellenzéket képesek alkotni. A hübériség most már ugy szólván 
meg volt semmisitve, 8 a területi egység felett egységes monarchicus 
hatalom uralkodott. A közép-kor tekintélyes fiíurai vitéz és finom 
müveltségü nemességgé alakulván át, moston mint hii és bátor lova
gok, nemesek s udvaronczak a király fö támaszaivá levének; ekként 
a királyok nem félhetvén többé a polgárháboruktó l, tct1:1zésök ezerint 
a tétlen életnek vagy a kül-háborultnak adhaták át magukat. Mind
azáltal ezen állapot nem menté meg Francziországot a dicsvágy, gőg 
és vetélkeMs okozta belzavaroktóL Valamint ugyanis a király béke 
idején a külháboruk által igyekezett magának szórakozást keresni, 
ugy ezen harczias és lovagias nemesek is az egymással való háborus
kadások által akarták magukat mulattatni ; és ha bizonyos körtilmé
nyek között a királynak eszébe juthatott a szomszéd fejedelmet meg
buktatni s államait elfoglalni, miért ne jöhetett volna bizonyos hely
zetekben valamellyik főnemes azon gondolatra, hogy királyát meg
buktaasa s koronáját saját fejére tegye. Uj okot és alkalmat azoigál
tatott a forrongásokra a reformatió, melly a különbliző vallás segé
lyével a népet és nemeseket a királytól elszakítani törekedett, s 
melly a democratia álarcza alatt megfosztá a koronát attól, mit ez 
olly hosszu időn át tudott megszerezni. 

11. Henrik. 
II. Henrik bedugva füleit az atyai tanács előtt, visszahívta a 

kegyvesztett Montmorency herczeget, Guise lotharingisi herczegeket 
az ország első méltóságaira emelte, s egészen ezek és neje Medici 
Katalin által hagyá magát vezettetni. Ezen ravasz olasznő, VII. Ke
lemen unokahuga 8 családja furfangosságának örököse, a király fe
lett uralkodandó, visszavonult a politikai és udvari fondorkodásoktól 
s behunyta szemeit férjének Diane de Poitiers urhölgygyel kötött 
s~erelmi viszonya előtt, ki harminczltét éves létére rabjává tevé a 
tízenhárom éves Henriket annyira, hogy ez a harczjátékokban az ö 
szineit viselné, s ruháit és palotái homlokzatait az ö czimerei ékitenék. 
Guise berczegek unokahugukat, Stuart Máriát Skóthon királynöjét, a 
koronaörökössel összeházasitván, Henriket az angolok ellen izgatták, 
kiktől az Boulogne-t csakugyan elvette (1550); Parma elfoglalása 
miatt a pápával ellenségeskedésbe jött, 8 Trientben kijelenté, hogy a 
zsinatot csak egy pártnak fogja tekinteni s annak soha nem engedel
meskedik; a német protestánsokat és Szász Móriczot pártfogáRa alá 

46" 
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vette; V. Károlynak atyja I. Fercncz iránti méltatlankodásait meg· 
boszulandó , s kezéből az általa annyira óhajtott s reméllt világ
uralmat kiragadandó, miként azt láttuk, betört Németországba; a 
saintquentini csata inkább csak szégyent rnintsem kárt okozott Fran
cziaországnak, melly e vereség után csakhamar ismét síkra szállt; 
Guise herezeg Olaszországból elésietve a bevehetetlen Calais-t elfog
lalja (1558 január 8); végre Henrik a Chateau-Chambresisben létre 
jött békekötés (lásd a 237 lap) erejénél fogva lemond a fényes de 
vészteljes olaszOl'szági hóditásokról, nagyobb és állandöbb sikert re
méllvén Németország elleni terveiblil. 

, Mondják, hogy Henl'ik egy titkos szerzödés által, mellyet Il. 
Fülöppel kötött volna, kötelezte magát az eretnekség kiirtására is. 
Korán be halolt ez Francziaországba is ( 15 21), de a Sorbonne rögtön 
kárhoztatá azt, s emellett a franczia királyoknak sem állott érdekök
ben Róma hatalmát gyengiteni, országukban ugy is eléggé korlátolva 
lévén az j mig más részröl a pápákkal való szövetBég elösegité Olasz
országra vonatkozó terveiket. Mindazáltal vérszemet kaptak a refor
mátusok, látván, hogy I. Ferencz VIII. Henriket a pápa, sa német 
protestánsokat V. Károly ellenében pártolja, B Erasmus gonyoraiban 
gyönyörködik ; s hogy a franczia papság gyülekezete Toursban ki
nyilatkoztatja, miként a király hadat üzenhet a pápának s végrehaj· 
tathatja a bázeli zsinat határozatait j s hogy az egyetem kárhoztatja 
Thomas de Vio munkáját, roailyben a pápa az egyház korlátlan feje· 
delmének lenni állíttatik. f4'erencz király egyik boszus pillanatában 
azon fenyegetésre fakadt, hogy a pápán egy nagy sebet ejt, ieJsza
kadván az egyháztól; de a nuntius azt mondá neki: "Fölség, ön 
többet fogna azáltal veszteni mint a pápa, mert az uj vallás uj feje
delmet ültet a trónra." 

Ferencz fontolóra vette ezt j B ha kezdetben egyformán ká.rhoz
tatá. a parlament szigoru eljárásait és az ujitók nyugtalanságait, mi· 
helyt ezeknek Németországban elkövetett kihágásaikról, különösen 
képrombolásukról, szentségtörésükröl és lázitásukról értesült, meg
változtatta nézeteit j a kedves nővérének Valois Margitnak ellenére, 
kit az uj tanok szintén meghódítottak, a parlament és Sorbonne sürge
téseire megengedte, hogy a kálvinisták üldöztethessenek, különösen 
mióta köztársaságias érzelmeket árultak el. Az első vértanukat, kik 
Párizsban és az Alpesekben ezen ügynek áldozatul estek, már másutt 
érintettük (657 lap). Sokkal szigoruabb volt az ujitók iránt savoyai 
Lujza, a király fogsága alatt Francziaország kormányzója, Duprat 
nagy kanczellá•· által ösztönöztetvén erre ; és ekként azon kálvinista 
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egyházak, mellyek Meaux-, Montbeliárd- és Lyonban már előbb ala
pittattltk, a Sorbonne határozatai és a parlament eljárásai következ
téllen feloszlottak. 

IL Henrik saját buzgósága nem különben a lotharingiai bíbor
nok s Diane Poitiers által ösztönöztetve, még inkább növelé e szigort; 
inq uisitiót és vértörvényszékeket állittatott fel, mellyek minden tör
vényességet lábbal tapodtak. A biróságok szeliditék némileg ezen 
tulkapásokat, a mennyiben sok vádlottat felmentettek 

1 
noha Hen

rik ollykor fegyveresen jelent mag a törvényszékeken ; azért a refor
matio, melly Francziaországban nemcsak az igazság de a hitetlenség 
és erkölcstelenség által is üldöztetett, sehol sem mutathat fel annyi 
áldozatot mint itten, s kénytelen volt a kietlen helyeken tévelyagni s 
egész csendesen a vidéken szaporodni, mielött a fővárosban nyiltan 
fellépni merészelne. 

A kivégeztetések következtében ( 1551) még inkább növekedett 
az ujhitüek ~;záma, kik a genfi kálvinisták által izgattatva összejöve
teleket tartottak , hol a Marot által francziára forditott zsoltárokat 
énekelték, késöbb pedig Párizsban és más városokban a genfi mintá
jára egyházakat alapítottak. A Bourbonoktól titkon p~l.rtoltatva s a 
németországi fejedelmek közbenjárásai következtében most már nem 
üldöztetvn, egy ideig békében éltek, de a nép egy alkalommal párizsi 
egyházukat megrohanván (1556), azok, kik maguknak fegyverrel 
utat törni képesek nem valának, elfogattak s néhányan közölök ki
végeztettek. 

11. t'erencz. 
Eközben Henrik egy harczjáték alkalmával véletlenül megö

letett (1559 julius 10.), sa nök és pártok ezen játékszere a kincstárt 
kimeritve, _az országot zavarok és bonyodalmakkal telve a hozzá ha
sonló gyenge s még csak tizenhat éves II. Fe1·enczre hagyta. A val
lási pártok, miután az érdekekkel és szenvedélyekkel szövetkeztek, 
most már erősbekké levének. Ezek egyikének élén a hat Guise test
vér állott 1), kik, mert Spanyolország által támogattattak s unokahu
guk Stuart Mária a király neje volt, felette hatalmasak valának ; 

I) Az elsö Guise herezeg (16l!8) Lotharingisi Claudius volt, Aumale gróf
ja, ki 1650 meghalt. Hat figyermeket hagyott hátra: Feren.ez, Aumale gr6fja 
késöbb Guise herezeg; KAroly metz-i bibornok-piispök, késiSb b reims-i érsek 
(Lotharingiai bibornok); Claudiu~, gr6f, ut6bb (1647) Aumale herezeg; Lajos tro
yes-i püspök, kesöbb metz-i bíbornok püspök; ~'erencz a máltai lovagrend nagy 
perj~le ée Francziaország tengernagya; Renatqs &lll Elboeuf- ök törzs-atyja. 
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ezenl<ivül nyugdíjak s rendjelek osztogatása által egészen magukhoz 
édeageték a népet, ruellynél rendkivüli kedvességben állott Ferencz 
herczeg, Calais-t az angoloktól nyolcz nap alatt visszafoglalván. A 
királyi vérből származott herezegak pártjának fejei Bourbon Antal 
navarrai király, ennek testvére Lajos Condé herczeg, Coligny Ferencz 
gyalogsági ezredes s különösen ennek testvére Coligny Gáspár ten
gernagy s orániai Vilmos apósa valának, .nelly utóbbi érdek-, dica
vágy- s vallási gyülöleégbi:H halálos ellensége volt a Guise hercze
geknek, különben mély belátásu P"litikus, s makac3 democrnta az 
aristocraticus gög közepett. 11 Felség - mondá ö - üzenjen háborut 
a spanyol királynak, mert különbe.a mi üzenünk önnek." 

Medici Katalin. 
Medici Katalin, kiben a francziák a megtestesült olasz ravasz

ságot és kevélységet, továbbá a kiszámitoU romlottság, hideg kegyet
lenség s önző és Francziaországra nézve vészteljes politika szemé
lyesitöjét vélték szemlélni, a toscanai udvar fondorkodásai követ
keztében kapott fel, s politikai indokokból jegyeztetett el a franczia 
koronaörökösnek, ki öt soha sem szerette s kedveseit eléje tette. 
Hosszas megaláztatásából kilépve, még mindig szép, parancsoló kül
sejü s élte virágában, a viszontag~ágok által megedzve s a megaláz
tatások által felingereltetve, korlátlan uralkodónö, mégi:> szerettetve 
fiai által, s utólérhetlen az emberek elbájolásában, nem az ország 
java, mellybcn magát idegennek tckinté, s nem az ös vallás fcntar
tása, melly keblében ugy sem honolt, de saját hatalmának emelése B 

biztositása fektldt szivén, s mindemellett sikerült azáltal megmente
nie Francziaországot, melly ezen viszontagságteljes időkben köny
nyen felbomolhatott vagy olly zsarnokság alá juthatott volna, ruinö 
alatt Spanyolország nyögött. Mindig özvegyi gyászruhájában járt, 
s maga a rágalmazó Brantóruc scm vádolja erkölcstelenségről öt, ki 
különben mások f;yengéi iránt rendkivül elnéző volt. A protestáns 
vallásnak olly kevést~é volt ellensége, hogy szobájában ebéd alatt 
gyakran egyházi beezédeket tartatott magának t), s az ifju IX. Ká
rolynak a valence-i püspök által predikáltatott, és pedig "olly nyilt
sággal, mintha csak Genfben lett volna az ember." De félre a meg-

1) S;tnt& Cro~e nunciusn11k 1661 novemb. ló-ről kelt levele , &'1: .4atea ecc
leaiaatiquea ci1J. et synod. czimü munka I. könyvében Duplessi•-Mornay mondja, 
hogy Fenqueres és mll.s buzg6 hugonottAk "se fesoient faire la prcsche en la 
chambrtl de la royne mere du roy pendant ~on disner, e,tant •ydes A ce faire par 
'es femmes dtl cJ!ambre, qui estoient secretemant de la religion." 
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győzödésekkeL Miután Francziaország hatalmas ellensége II. Fülöp 
a katholikus párt feje volt, Fraucziaország a protestana párttal való 
szövetségre volt utalva, mellyet az előbbi királyok is kerestek. De a 
kálvinistlik megszüntek vallási felekezet lenni, s veszélyes politikai 
párttá nlítték ki magokat j azért Katalin belátta, hogy csak ugy ment
hrti meg Francziaországot, ha a nagy többség t. i. a katholikusok 
részé1·e áll. Jóllehet gyülölte a Giuse herczegeket, Diane de Poitiers 
és az Bt támogató Montmorency herezeg megbuktatására velök szö
vetk€'zett j és valóban amaz számüzetett, emez pedig a Bourbonok
hoz közeledett; a navarrai király az udvarnál hidegen fogadtatott, 
mit egyébiránt gyengesége eléggé igazolt j a Guisé-k a legmagasabb 
polczokra emeltettek, s az ujhitüek elleu szigoru rendeleteket bo
csátottak ki, a többek köz t halálbüntetés terhe alatt megtiltván azok
nak minden összejövetelt. 1) 

Az ellenök alkalmazott szigor még jobban feJingerlé ezek vak
buzgóságát, kik most a sehweizi szövetségesek (E i d g e n os sen) 
nevét eltorzitva hugonották nak czimezék rongukat; és feljogosítva a -
hit és jogtudósok határozatai által fpgyvert ragadtak (1560) s f'óvezé
rökül Condé herczeget, másod-parancsnokul pedig Goffroy de Barry, 
La Renaudie urát választák, s erősen eltökéllék, hogy az idegeneket 
t. i. Medici Katalint és a Guise herezegeket mt>gbuktatják, a királytól 
szabad vallásgyakorlatot követelnek, s ha ez azt megtagadná, Biois-t 
beveszik, a Guisé-ket elfogják s a királyt kényszerítik, hogy Condé-t 
az ország kormányzójává nevezze. 

A Guis-ek külföldi levelek által mindozekröl értesíttetvén, a 
királyt Amboise-ba viszik, s a hitszónokok kivételével a kálvinisták 
részére közbocsánatot hirdetnek, s az egyetemcs zsinatig windenféle 
üldözést felfügge~ztenek; de hasztalan, mert az összeesküdtek Am
boise-t megtámadjzik (marczius 17), de elfogatnak s az akasztófán 
vagy a Loire folyamban közölök ezerkétszázan végeztetnek ki. 
Condé, ki mint királyi vérből származott herezeg a rendes törvény-

1) Lá~d Davila (egykoru ir6 és szereplö). A francziaol·ndgi polgdrhdboruk 
törtéMlme. 

Lacretelle, Hist. de France pendant lea guen·ea de religion ; 4. köt. Pári18 
1844. 

!nquetil, L'eapr·it de Ligue i ou Hiatoirea polüiquer du troublea de France 
pendant le seiziéme et le dix-septiéme riécle. 

Végre, Mémoirea de illehel de Uastelnaa. 1669-70 i de Tavannes, 1630-73; 
de Brantome; és Mémoirea dea royalu économiea d' Btat par Mu. de BethUllt 
Dac de Ba\lJ. 
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székek által perbe nem fogathatott, ártatlannak állitá magát s min
denkinek, ki azt tagadni merné, kesztyüt dobott eléje; azért felol
doztatott, 8 boszuval telve eltávozott; a többiek bei8merték, hogy 
összeesküdtek legyen, de csupán a Guise-k kormánya ellenében. Ha
lálra ítéltetvén a megölettek vérébe mártják kezeiket s átkokat szór
nak Medici Katalinra, gyermekeire, Stuart Má1·iára 8 a hölgyekre, 
kik a kivégeztetésre mint valamely 8Zindarabra megjelentek. Eza· 
latt a nép egész dühhel üldözé a kálvinistákat, s alig hogy a párizsi 
parlament kikiáltja: "Rajta az eretnekeken,u a többiek azonnal visz
hangozzák azt, s a polgárháboru az egész országban kitört, melly an
nyival inkább irtózatos vala, minthogy a vallás köpenyege alatt szit
tatott az. Egy királyi ügyész hivataltársai által saját fiát halálra itél
teté s mint egy második Brutus saját szemei előtt felakasztatá azt. 

r: llopit"'· 
Michol L' Hopital d' Aigueperse ( 1505-73), c feddhetetlen és 

ékesenszóló férfiu :Medici Katalin által Francziaország kanczellárjává 
neveztetvén, példányképe vala azon kiváló jellcmeknek, kik állomá
suknak a zsarnokok alatt is becsiile!ére válnak. Haz~ját és az igaz
ságot eléje tévé a háladatosságnak, sok jeles és hasznos törvényt al
kottatott, mellyek c viszontagságteljes időkben egy jobb jövö létesí
tését ezéJozták ; mindazáltal illy rémletes vihar közepatt bizatván 
meg az államhajó kormányával, foganatlan erömegfeszitései által 
kétségen kivül helyezé, hogy az okosság tehetetlen a szenvedélyek 
rohama ellenében. A Guise-k az inquisitiót állandósittatni akarván, 
ö ehelyet egy olly rendelet kibocsátását vitte keresztül, melly szerint 
az eretnekek elleni nyomozások vezetésével a püspökök bizattak 
meg, a parlamenteknek pedig kötelességökké tétetett azok itéleteit 
végrehajtani. Olly ujitás vala ez, melly tulszárnyalta a törvényszéki 
testületek jogkörét, de a kanczellár csupán ama vészthozó terv életbe
léptetését akarta ezáltal meggátolni s azt mondá: "A rendelet nem 
fog állandóan fönmara.dni, de ha egyszer az inquisitio gyökeret ver 
mikor fog az megszüntetni ?" S valóban a katholikusok és protes
tánsok egyenlöen zugtak e rendelet ellen, a parlament csak kény
szerítve ikta tá azt be, s az általános elégületlenség L' Hopitalt sujtja, 
ki az ország érdekében egy perczig sem habozott a közgyülöletet 
magára venni. 

Az ö tanácsa következtében az elökelök (notables) Fontaineb
leau-ba összehivatván (!560 augustus 2), ottan Coligny Gáspár ten
gernagy a kálvinislák fejének nyilvánítja magát, és ezek nevében egy 
Mrvényt nyujt be, mellyben a királyt hüségökröl biztositva, töle 
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szabad vallásgyakorlatot s az üldözések megsziintetését kérik. Mint
hogy pedig Guise Ferencz azon megjegyzést tevé, hogy a kérvény 
nem lenne aláírva, Coligny azt felelé : "Egy pillanat alatt tizezer alá
irássalleszen ellátva. - És én (viszonzá a herczeg) egy ellenkezőt 
fogok bonyujtani, és százezer egyén saját vérével fogja azt ah~irni." 
Számos püspök támogatván a kérelmet, az ország rendei Orleansba 
összehivattak s azalatt a kivégeztetések felfüggesztettek. L' Hopital, 
kinek tanácsára hivatott egybf'! az országgyülés 1 mérsékeltnek re
méllé találni ezt, de a Guise-k egy kelepczévé tevék azt, hogy ellen
ségeiket hatalmnkba kerithessék. 

Alig hogy a navarrai király t1s Condé herezeg menlevéllel el
látva ide érkeznek, nz olsö s zoros őrizet alatt tartatik, az utóbbi 
pedig elfogatik, kínpadra vonatik s halálra itéltetik. Az itélet kará
csonnapján az országgyülés megnyitása alkalmával vala végrehaj
tandó, mikoron a Guisek a hugonották fejeit, kiltet kezeikben tartá
nak, egy hitvallás alái1·ására kényszeritendették, melly az egész or
szágra nézve kötelező leendett i s ekként, miként ök mondák, a lá
zadás és eretnekség egy csapással megsemmisíttetett volna. A kálvi
nisták ezerencséjére a gyenge II. Fercncz tizenhét éves korában el
hal (dcczemb. Ui), és Katalin, ki tiz éves fia IX. Károly nevében az 
ország kormányát kezébe veszi, Condé t ártatlannak nyilvánítja és 
szabadon bocsáttatja, a navarrai királynak az ország kormányzója 
czimet oda igéri, de egyszersmind a Guise-ket is megtarlja, a buzgó 
katholikus Connetable-t visszahívja, s a magát nyiltan protestaosnak 
valló tengernagyot tanácsosává teszi. 

Illy elöjelek között nyittatott meg az országgyül és ( deozem b. 
23), mellyben L' Hopitál egy, a közigazgatás minden ágaira kiterjedő 
törvényjavaslatot te1:jeszt elő. Iszonyu munka volt ez, melly nem 
egészen két hónap alatt tárgyaltatott s meg is szavaztatott, s a melly
nek a kereskedelemre vonatkozó része valamennyi kereskedő nem
zet által elfogadtatott Alig hiheti el az ember, hogy illy zavargós 
idökben olly nagy tevékenységet fajthessen ki egy férfiu, ki ezenki
vül az irodalommal is foglalkozott s egyike volt a legjobb latin köl
töknek. Arra ösztönző ö a rendeke.t, hogy minden tekintet nélkül a 
személyekre az állam javát tartanák szem elött: "Félre, félre ezen 
ördögi nevekkel, a pártoskoditB és lázadás eme neveivel, minök luthe
ranusok, hugonották, pápisták i ne torzítsuk el a keresztény nevet." 
A pénzügy iszonyu rendetlenségbeo volt ; az államadosaág negyven
három millióra rugott s attól kamat fejében tizenkét száztóli fizette
tett : minthogy azonban a rcndek az előbbi kormányok alatt elvesz-
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tegetett összegekről számadást ltöveteltek, a Guise-k a gyülést fel
oszlatták. Késűbb Pontoise-ban ismét egybegyülvén kitünt 1 hogy az 
egyház ingatlao javakban, az épületcket ide nem számítva, négy mil
lió jövedelemmel birna, melly összegnek nnpjainkban négy annyi 
értéke lenne; at:ért javnaldba hozatott azok eladása, ugy hogy azon 
százhusz milliób6l, mellyeket érettök bevenni reméllettek 1 negyven
nyolcz a papság fentartására, a többi pedig az államsztlkségek fede
zésére fordittatnék. A megrémült p::t pság ekkor az államadósság tör
lesztésére hat éven át jövedelmének négy-tizeMt ajánlá fel, a többi 
rendek pedig felhatalmazták a koronát, hogy uj adót vetheesen a 
szeszes italokra, melly évenként egy millio kétszázezer fraokot vala 
jövedelmezendő. 

A kálvinisták ellen még mindig morogtak; de Katalin nem lát
ván czéh;zarünek a szigurt, s türelmi politikájához ragaszkodván, a 
multra nézve közbocsánatot hirdet (1561 január 2fl), ugy azonban, 
hogy ha megtérni vonakodnának, az országból halálbüntetés terhe 
alatt költöznének ki. Ezalatt Saint-André tábornagy, Montmorency 
connetablé és Guise hercze~ II. Fülöp által izgatva a L i g u e-t ala
kiták; minek következtében a pártdüh ismét lángra gyult s a mér
sékeltek szavai meghallgatatlanul hangzottak el. 

Katalin IV. Piustól némelly engedményeket kért a mindinkább 
növekedő protestaosok számára ; igy pl. hogy a képek kiküszöböl
tessenek, a keresztség szertartásából az exorcismus és a nyállal való 
érintés kihagyassék, a világiak is két szin alatt áldozbassanak1 a 
mise egyszerüsittessék, a lyturgiában a franczia nyelv használtassék, 
s az Oltári-szentség ünnepe eltöröltessék j "ekként egyesiteni lehet
vén a két egyházat." Ezután az egyesség megkísérlése végett Pois
syban egy értekezlet hozatott javaslatba, hová a navarrai király Pi
etro Martire V ermiglió-t és Beza Tódort, hogy a lotharingiai bibor
nokkal és Claude Despcnse sorbonnei tudorral szembeszállanának, 
meghívta. A királyi vérböJ származott herczegek is megjelentek itt, 
de a vitatkozás, épen ugy miként a többiek, mi eredményre sem ve
zetett j wiedegyik fél magának tulajdonitá a győzedelmet, s egyik 
sem volt hajlandó engedményekre, ekként bebizonyítván a fogságban 
levő Condé ama szavainak igazságát: "Nincs itt más eszköz ezen 
ügy kiegyenlítésére mint a kard éle. u A kálvinisták vérszemet kap
tnk ennek következtében, nyilvános gyülekezeteket tartottak és már 
kétezer százötven egyházzal birtak; dc a Guise herczegnek sikerült 
a navarrai király dicsvágyát felzaklRtni, elvesztett országa vissza
nyerésével kecsegtetvén öt ; amiért is ez ellenségei triumviratusá-
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hoz csatlakozott, melly az udvart egészen körülhálózá, a királynöt 
pedig minden befolyásától megfosztá. Katalin el lévén határozva 
uralkodni, Condé herczeghez közeledik s L' Hopital tanácsára a pro
testánsoltnak szabad vallásgyakorlatot enged, de csak a városokon 
kivül, e a nélkül, hogy a katholikusokét háborgatnák (1562 január). 

Ezen halogatások ugyanazt eredményezték, mit Németország
ban. Az épen olly dicsvágyó mint gyenge Bourbon Antalnak nehe
zére esvén, hogy testvére Condé herezeg n kálvinisták fejeként sze
repelne, mig 3 övéitlll ugy mint ellenségeitl:ll egyformán megvettet
nék, dühös elleneként lépett fel az uj vallásna k, s ezáltal a Guise-k 
felbátorítva segitségiil hívák a herczeget, de ennek katoi,ái ütköz
ben bántalmakkal illetvén a ká~vinistákat, kik Cbampagne-ban Vassy 
mellett egy imaházban összegyül ve valának (marczi us l), ezek fegy
vert ragadtak B az el~ö kiontott vér a negyven éves bizonytalanságot 
háboru vá változtatá át, melly harmincz évig tartott B Francziaorszúg
nak iszonyu bajokat okozott 1). 

1) Ezen esP.mé11yekröl Marcantonio Barbaro veleqczei követ 1566-ben kor
mányának egy kimaritil jelentést tett, melly s Relaliana dea ambaaaedeur1 tltniti
ena mr leB alfairu de l'mnce (Pát·izs 1838) czimü munks II-ik kötetében olvss
hat6. A követkczökrlll Giovanni Correr értesíté 1669 ben, rnidön s többek kö
z~tt igy ir: .Én ezen országot a legnagyobb zavarban talált·:m, mert o valJAs
szakadás (rnellyböl ugy-sz6lván Ht pArt, a ugyanannyi ellenellges fél keletkeEett) 
oda vitte o dolgot, hogy rnindenki, semmi tAkintettel a barátsAgro vagy rokond.g
ra, örökös lesben állott s telve gyAnuval hallgatózott, mellyik oldalr61 üti meg rü 
Jeit valami zaj_ }'6ltek o hugonották, féltek o katholikusok, félt a fejedelem, féltek 
u alattval6k; és ha oz igazat meg kell vallani, sokkal jobban félt a fejedelem, és
sokkal jobban féltek a k11tholikusok mint a hngonotr!k; mert ezen utóbbiak bátrakká, 
sőt vakmerökké lettek, keveset törödven 11 csend és béke érdekében kibocs!tott 
királyi rendeletekkel; vallámkat rninden lehetil eav.közök áltRl terjeszteni igye
keznek; s evégbill pré dikácziókat tartanRk a nekik eltiltott hE'lyt'ken silt magá
ban Párizsban is, hol o nép kevesek kivét!'lével olly buzgó s olly ellens~ge o 
prote~tansoknak, hogy alaposan állithatom, rniként Olaszország tiz legnAgyobb vá
rosábRn sincs unnyi bnzgóság és 11nnyi gyülölség hitüllk rllE'nsf.gei iráni mint 
abhon. Evvel azonban ök mit som gondolnak és szabadságot vesznek maguk
nak o mog;\n házakban össz<·gyülekE'zni, és éjjt>lenként harRngs~ó helyett pn8ka
lövésekkel adnak jelt az összejövetelre. A katholikusok ellenben egészen le vagy
nak verve , és o fönséges királynil elrérnitve az előbbi felkoléeek által, semmit 
eem me.- tenni, mi által a hugonottákba.n legkieebb gy8uut ébreeztene. Söt in
kább azt mutatja mintl1o n<m lálná n.it csdekE'ezn<·k; o legnagyobb türelemmel 
von irlmtok, nivesrn fogHdja s láthatn barátságos érzülettel ajArdékokban és kii
lönféle kegyekben részesit i ilket. Ö felsége, mint azt saját s11ájából több ízben 
hallám, azt hivé, hogy ekként nyugodtokká ils elégedettekké teendi llket, s igy 
bánván velök reml!llé, hogy ezen kedélyhangulat idilvel meg fog ezUnni, inkibb 
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A két dicsvágyó között, kik nem annyira a vallás érdekeit 
védeni, mint inkább a gyenge ki1·ály felett uralkodni óhajtottalt, Ka
talin. nem lévén képes az egyen sulyt fentartani, elillan t. De Guise 
berczeg, miután elöbb Párizsba győztesen bevonult volna, a trium
virekkel együtt Fontainebleauba indult, a ottan a királyt és anyját 

dicsvágyból és bossuvágyból mint a vallás iráuLi ragaszkodásból származvAn az. 
Ezenkivül azt is reméllé, hogy a kii'.Uy éveivel az alatt valók ~>ngedelmessége is 
növekedni fog, s ekként a lázongók nem mernek olly kiinnyp.n vele szembeszál
lani. 

"E név alatt hugonották Mromféle Bl'lemtUyelc értetnek, azaz elökelllk, kö
zép és alsó osztálynak: az előkelök dicavágyuktól ösztönöztetve azon reményben 
szegödtek a felekezethez, hogy igy ellenségeik felett diadahnaskodhatnalc j a kö
zép osztálynakat 11 sz11ba.t életmó.t é~ azon kilátás é.tesgette oda, hogy külimöaen 

az egyház javaiből maj.tan megg11zdagodha.tnak ; az alsó osztálynak végre egy 
tévhit által vonzattak abba. EkUnt el lehet mondani, hogy az egyiknél a 
dicsvágy, a másiknál a lopás, a harmadiknál pedig a tudutlanskg volt az indok. 
Az elökelök keritöiil használván fel a vallást, elmondhatják, hogy czéljokat na
gyobbrészt elérték, mert Coudé herezeg és a tengernagy neve épen olly tiszte
lettel és félelemmel emlittetik, mint magáé a királyé és királynéé; a közép osz
tálynak mindennnp kör-eiebb és közelebb jutnak terveik sikerültéhez j az utólsók 
azaz a köznép azt hiszik, hogy az nj valllis b.ltal a pHmdiesomot szerzik meg 
magok szAmAra. Az ország minden tartományában voltak fónökeik, kik a király 
helytartóit valának ellensulyozandók, ha csakugyan ezek nem az ö embereik közöl 
valók voltak. E főnököknek ismét számoa alárendeltjeik valának, tekintettel rang
jokra és állapotukra, kik azután az egés1. tartományban szétszórva 1 tekin
télyökkel és hatalmukkal (mert mindnyájan tiszteletben álló nemesek és jó 
Mzakbbl származottak valának) az alsóbb osztálynakat kegyeltik és hivatalra 
alkalmazták. Ezek után a hitszónokok következ tek, kik kiváló szorgalommal 
oktaták a népet, megerösitélt azokat véleményükben, s mindent elkövettek, 
hogy mentül többeket elcsábithaAslmnk. Azt mondám, kiváló szorgalommal, de 
hogy helyesebben szóljak, a felsilfokot kell használnom és azt mondanom, hogy leg
kiválóbb szorgalommal ; mert ha K mi lelkészeink csak félannyit tettek volna, a 
kereszténység nem lenne azon zavarban, mellyben jelenleg áll. Egyházaikban 
gyakran pénzgyiljtést rendeztek, mellyhez a legalsóbb néposztály is készséggel 
és bllkezüséggel járult, é~ uután ezen pénzbill az elllkelök és középosztályuak 
is részesültek. Es ezen segély nélkiil a harczegek nem is birták volna meg azon 
kiadásokat, mellyeket tettek, s a mellyek bizonyAra inkAbb egy királyhoz mint 
apró herczegekbelll M közönséges nemesekhez illettek. MAr most ez~n intázke
désblll és ezen egymással azoros összeköttetésben levll ezélokból olly egyhango 
akarat s olly tökéletes egység jött létre, hogy ekként mindnyájan készek va
lának azonnal engedelmeskedni, egymással érintkezésbe lépni és a leggyorsabban 
végrehlljtani mindazt, mi nekik parancsoltatott. Jo~kként Ilk képesek valának egy 
nap, egy órában 11 a legnagyobb titokban az ország valamennyi részében 
felkelést eléidézni s egy kegyetlen és mindenkire n ézvl' veszélyes háborut tá

masztani. 
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hatalmába keritette, ekként eljárásának törvényes szint kölcsön
zcndö. Condé ezalatt beveszi Orleans-t, Francziaországnak Párizs 
után legjelentékenyebb városát. Az itten nagy számmal találtató kál
vinisták azon ürügy alatt, hogy Katalin által a g y e r me k és 
a n y j a megszabadítására felszólítattak, szövetséget kötnek, . több 
várost elfoglalnak, a vér foly, az emlékek s épitletek leromboltatnak, 
az egyházak kincsei e lraboltatnak, de más részről a katholikusok 
sem mulasztják el védelmökről gondoskodni , s ha szük-séges, táma
dást intézni 1). A király vagy inkább a triumviratus lázadóknak nyil
vánítja öket, schweizi zsoldosokat fogad szolgálatá.ba, Német-, Spa· 
nyol-, Olaszországban és Savoyában szövetségeket keres; mig mások 
Condé-t aegélyezik , a többek közt Erzsébet angol királynő, kinek 
ezért Havre-de-Grace elzálogosittatik; de valamint ezé, ugy II. Fülöp 
segélye is olly gyenge, mintba csak azt óhajtották volna, hogy a fran
cziák egymást gyilkolják, ezáltal nekik hasznos dolgot teendők. 

A polgárháboru tehát egész dühhel folytattatik j a navarrai ki
rály Rouent ostromolva elhal j Conde herezeg Dreux mellett a ret-

1) Montluc Guienne-be parancsnokol küldetv~u, bámulatos nyiltsággal el
besz~li a tartomány állapotAt ~B az általa v~ghezvitt kiv~gezteUseket: Les mi
nistres prechoient publiquement que, si les catholiques se mettoient de !eur reli
gion, ils ne pnyeroient ancun devoir aux gentilsbommes, ny au roy aucone taille, 
que co qui !ny seroit ordonn~ par enx; autres preschoient que les roys ne pou
voiont avoir aucone puissunce que celle qui plairoit au peuple; autres prescho
ient que la nobiesse n'estoit ri en plus q n'eux: et de fait, quand les procureurs 
des gentilshommes demandoient Jes rentes a )eurs tenanciers, ils leUI'B respondo
ient qu'ils leurs m ontrassen t en la Bible s'ils le devoient payer ou non, et que 
si leurs préd~cesseurs avoiont est~ sots ou bestes, ils n'en vouloieut point estre. 
Qoelqu&s-uns de la nobiesse comlllencoient á se laissar aller, de teile sorte qu'ils 
entroient en composition avec eox, les priants de les laissar vivre en suret~ en 
leurs maisons, avec leurs labourages ; et quant aux rentes et fiofs, ils ne leurs 
en demandoient rien. D'aller a la chasse, il n'y avoit homme si hardy qui osast 
y aller; car ils venoient tuer les levriors et les chiens au milieu de la campagna, 
et n'osoiton dire mot, a peine de la vie, etc." 

Montluc tehát lel'f1zéazeti hajlama ellenére k~nyszeritve látta magát nem cau
pán azigoTTal éa kegyelle11JJéggel lépni fel, ~s evvel kiérdemlé, hogy Guienne meg
mentajének neveztetn~k. Meggyilkolv/in a protest!oeok Fumel urat, Montlne el
fogat! a vétkeseket B egy nap közHlök harminczat vagy negyvenet felakaAta
tott vagy kerekbe töretett. Ért~sére eev~n, hogy Gironde-ban nyolczvan hugonot· 
tn tart6zkodnék, hatvanat közHiök elceipetett s minden tekstoria n~lkill a pia
czon levö oszlopokra felakasztatott; ami - mondja ll, nagy r~mült'tbe ejt~ a tar
tomi\nyt, mert nRgyobb hatása van annak, ha egy felakasztatik, mintha BIÚ meg
öletik. Sommerive mint provence-i kormfmyz6 egy év alatt hatsz/iz hetven f~r

tit, n~gyszázhatvanhi\rom nHt és huszonn~gy gyermeket akasztlitott fel. 
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tenthetlen Guise herezeg foglyául esik, ki őt saját ágyába fekteti ; a 
protestan sok Coligny tengernazyot fóvezérökül vAlasztják (l 563); 
de ~:zalatt Guise Orleans alatt egy kálvinista által meggyilkoltatik. 
Katalin ennek halálával a f<:lhatalmat kezébe ragRdván béke-alkudo
zások ba bocsátkozik i am boisP--i ki bocsátványával (marczi us 19) a 
protestánsoknak szabad vallásgyakorlatot s közbocsánatot engedé
lyez, s a hadi költségeket fedezendő, három millió értékig a papság 
jószágait elárusitja , ami eddig Francziaországban hallatlan do
log volt. 

Jóllehet az egy éves polgárháboru az államadósságot ötvenhá
rom milli6r61 hatvanra emelte, s noha a jövedelem csak nagy bajjal 
volt kilenezre fokozható, s a zavargós időkben ennek is csak egy 
harmada volt bevehető, Katalin Europában a legfényesebb udvart 
tartá; és ha nem is volt m6djában nagy pompát fitogtatni, kellemmel 
és ízléssel p6tolá azt; azokat, kiket leginluí.bb gyülölt, a legnagyobb 
szivességbcn és kitüntetésben részesité; a nagyokat engedékenység 
és gyönyörök által igyekezett udvarához lánczolni 1 kik ottan áten
gedték ugyan magokat a kéjeknek, anélkül azonban, hogy a király
nénak sikerült volna Bket megnyerni. Udvarhölgyeinek számát száz 
ötvenre emelte, az elsB családok leányain kivül ollynnokat is alkal
mazván e czélra, kik csupán szépségök és vig kedélyök által tüntek 
ki; nagyszerU sétalovaglásokat s vadászatokat tett ezekkel, vagy 
pedig halletteket adatott cll:! általok, mellyeket O r l a n d o fu r i os o 
s Am a d i g i szövegei nyomán önmaga készitett. A miivészeket és 
tudósokat pártoJá ; fia nevelését Amyot-ra bizá ; Montaigne érdemeit 
felismeré, mielött az mint ir6 fellépett volna; Ronsardot, ki ekkor a 
költészet egén napként tündöklött 1 csodálta; Brantome·t különö
sen kegyelte. J od elle, Baif, Dorat készek valának az 1:! hibáit men
tegetni. Ö épitteté a Tuileries királyi palotát (1560), és Jean Gou
jont1 a franczia Phidiast foglalkoztatá 1). Azután ha a szükség ugy 

') Az emlitett Giovanni Correr velencz~i kiivet 1ó6~- ben igy ir : "Ezen 
kir6.lyné egészen meg tl!rtA. !lsei jellcmét, s ad rt müemlékeket kivAn maga u tás 
Mtrahagyni, majd Apülete kben majd pedig könyvtárakban és ngiség gyüjtemé
nyekl,en. Mindezekhez hozzAfogott a, de kénytelen volt al'lokat félbenhllgyni B másra 
forditani figyelmét. Mindenki ir!nt sziveA, udvarias és kPgyes. Feladatául tüzte 
ki senkit sem bocsátani el maght•ll eU•gedeUeniil, s ha másként nem, legalább sza
vai által eszkilzli ezt, mellyekbcn felette b!lkezü. Az államügyekben olly szorgal
mat tanusit, hogy mindenkit bámulatra ás csodálntra ragad azáltal, s val6ban 
ninc~ olly csekély dolog, melly köt:bAjötte n<Ílkül hajtatnék végr11. Se nem eszik se 
nem iHzik e öt alig alszik, anélkül hogy valaki ne legyen mellette, ki fiileibe sugjon. A 



735 

hozta magával, mint egy amazon lóra ült Havret-t ostromlandó vagy 
a roueni ágyukkal szembeszállandó. 

Ezalatt mindenki olasznak és pogánynak akart látszani: Ron
sard és barátai Bacchusnak egy kecskebakot mutattak be áldozntul; 
az irodalmi munkák mythologicus czélzásokkal terheltettek tul, mig 
a protestánsok mindenüvé a bibliai szólamokat alkalmazták. Midön 
Amyot Plutárch fordítását k.özrebocsátotta, mindenki a régiség nagy 
embereit akarta utánozni: igy pl. Guise herezeg Scipiot, Brissac ta-

hadseregnél ide ~ tova futkos 9 ll magR teszi azt, mit férfiaknllk kellene tenniök, 
a nélkül, hogy emellett egésza.'·gát kimélné. Mindad.ltal RZ orazAgban eenkitlll 
sem szerettetik , s ba igen, csak kevesek !Ital. A hugonottAk azt mondják, hogy 
száp szavakkal ás szivess6ggel t!plA.Ija llket, m!s oldalr61 pedig a Katholikus ki
r!lylyal árteke:dk s megront!sukon dolgozik. A katholikusok pedig ellenben az 
mondj!k, hogy ha ll a hu gonottAkat annyira nem kegyelte volna, ezek nem tehe
tik vala azt, amit tettek. Sllt mi több, jelenleg Francziaorszil.gban mindenki 
aonyirR elbizakodott, hogy mindent, mit kigondol, vakmerllen követel, és ba az 
neki megtagadtatik, iszonyu zajt űt s a kir!lyn&t okozza, azon v&lem&nyben lé
vén, hogy ha mindeot megadna is, idegen létáre semmit sem ad11a a magá&b61. Ö 
neki rovatnak fel a b&k&s vagy h!borus idljkl,en kibocs!tott mindazon bat!roza
tok, mellyek az orszlt.gnak oem tet~zenek, mintba csak ll maga s korllt.tlanul 
uralkodn&k s mlt.sok véleményáro vagy tanácsára mitsem hallgRtna. Én nem 
á.llitom, hogy a királyn& egy Sybilla, ki oem csalatkozhatik, 9 hogy néha magit 
tul nem becsüli, de igenis, azt merem mondaoi, hogy nem tudom, mellyik böl
csebb áa tapasztaltabb fejedelem nem vesztené el fej&t, nyakin egy Mboruval, 
mellybeo olly n~héz megkülönböztetni a baritot nz ellenségtlll, hozz:ljirulvio 
még az, hogy midlln az ország javAról akar gondvskodni, olly egyánakkel van 
körülv&ve B ollyanok tanic~át és közremüködé9ét Unytelen kikérnie, kikrlll j61 
tudja, hogy az érdek emberei, B h:iségökre nem igen lehet sdmitani. l~métlem, 

h•>gy nem tudom, mellyik bölcs fejedelem nem jött volna zavarba ennyi baj között, 
hát m&g egy idogen B megrémiilt nil, kinek egyetlen bizalmas embere sincs, s ki 
soha egy igaz azót sem hallott. A mi engemet illet, fönséges ft·j~delem, én ''a
gyon csod!lkozom, hogy e ft-jedelemnll el nem veszté f1-jét s eg&szen oda 
nem dobta magit a pártok egyikének , ami bizonyll.ra az orszig tökéletes 
romill.sat vunta volna m~oga után. Miért mindeddig ll tartA fen azon csek&ly ki
rilyi méltr'>slt.got, melly ezen udvnrban m&g fenáll, és azért én inkibb saj n :l l tam 
miutaem vidoltarn IH. Én ezt neki a legjobb szAndákkal magam is elmondtam, 
és ll helyzete nebézs&geit elszámlilván igazat udott nekem, s késllbb több ízben 
emlékeztetelt engemet azukra. J61 tudom, hogy sokszor 1!\tt!k llt kabinetjében 
sirni ; .. zutin erllt véve ruagtl.n s könyüit letörölve vidim !arczczal jelent meg a 
nyilváno& helyeken, hogy igy ua okozzon agg.,dalmat azoknak, kik a dolgok állA
sit arczvonbaihbl szokt:l.k kiolvasni. Azutan ismát dolgaihoz 1!\tott, s nem kö
vetbetvéo saját oézet.&t, majd ennek, majd pedig annak akaratAhoz alkalmazkodott, 
és innét szlt.rmazott azon k~tszinü politika, mellyet az ll bimevének nem kevés rÖ· 
vidségével az egé~z világ ócsArolt." Az idézett Relati07I8 II -ik köt. 164 lap. 
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bornagy Fabiust, a Connetable Catot a censort, Chatillon uticai Catot 
választá példányképéül; csak IX. Károly maga nem akarta követni 
ama nagy hősöket még jeles tetteikben sem. Henri Etienne és a jó 
izlés má.s örei ostorozták ezen olaszosított franczia fattyu-hajtásokat; 
a nép pedig mind a költőket, mind az olaszokat, mind végre az ud
varonczokat közösen gyülölte. 

A kálvinisták ét1 katholikusok között egy közép felekezet kép
ződött, mellynek tagjai szinleg keresztények, de tényleg epicureusok 
valának, kik egyedlll a földi gyönyörök élvezetét tüzvén ki végczél
jokul, a sirontuli léttel mit sem törödtek. Ezek P o l i t ik us ok
nak nevezték magultat s a mult századbeli b ö l cs és z ek példájára 
egyedül az észt tekinték Istennek, s mig a vallást czélszerü eszköz
nek vélték a nép féken tartására, az atheismussal a babonaságok és a 
boszorkányokban való hit mindinkább növekedett; egyébiránt min
den türelmességök mellett önzl:ík, emberségesek csak skepticismusból 
valának s mindlissze a közönyösség mérsékletével dicsekedhettek. 
Az udvaronczok tréfát üztek ebből, de a komoly férfiakban és nép
ben botrányt és elkeseredést támasztott az i a jazsuiták szószékröl 
ostorozták 6ket i Frangois Garaese az erkölcsi reactio bohócz közlö
nyévé tette magát, és Theophile de Viau, a fajtalanság emez el6har
czosának arczképe megégettetett 1). Az alsó osztály buzgott a katho
licismus mellett i Párizs rendkivUl ájtatos volt, s kiváncsian tolongott 
a vesztl:íhelyre a hugonották kivégeztetését szemlélendö, s zugolódott 
valahányszor látta, hogy a kormány türi ezeket vagy pedig protestana 
szövetségek felé hajlik. 

A király , ki 1 hogy Condé befolyása alól felszabadittassék, 
L' Hopital tanácsára nagykorunak nyilváníttatott, a kormányzatot 

1) A Pourmenade des Bo11Jlhommea, ou le jugenlent de noatre si~le czimü a 
1623-ból val6 guoyiratban a többek között ez olvasható: "Bonne mine, bonoe 
piaffe, bien friaez, perruquez, godronnez, parfum ez; le j eu e-t le b • . • fr~

quentez: calomni es contra les honnestes femmes qui ne les auront vou lu escon
ter, vantiaes de celles q ui surout est~ si >Ot1 es que de l eur p rester ; ne point pa
yer ses debtes ; quand on e~ t aux champs, faire le petit roy ; lever des contribu
tioDB sur les vaasaux; fa ire travailler a corvses: Hrapper )'uo, battre !'autre, faire 
des mariages a leur plaisir ; c'est piti~ que d'avoir a vivre avec eux. La guerre 
vient-elle, on capitule avec le roy, on ne le stlrt qu'en payant, prend tout pour 
soy, appointe cea pauvres mslotrus soldata a courir la poule et d~nicber les co
chons de nos fermea, n'y rien laisser que ce qu'ils ne peuvent avaJer ou empor
ter ; et le psuvre manant et sa d~plorahlc famille courbent sous ce faix insuppor
tahle." 



anyjá1·a bizta 1). Ez a kálvinisták és katholikusok között ingadozva 
azon reményben, hogy egyiket a másika által mcgsemmisitendi, minda
kettejöket elidegenité magátúl ; mignem végre, nehogy Condé ek
ként nagy hataloima vergödjék, a katholikusok lca1'jaiba veté magát, 
és Spanyolországgal ~:~:.::orosabb viszonyba lépett ( 1565); és azalatt, 
hogy a bayonnei congressuson harczjátékok és ünnepélyek rendez
tettek, ö Alba hercz~ggel az ujhitüek kiirtá;;ának módjairól érteke
zett. Ezek eltel ve g:)' lU lll val cllenállú~:~ra ké~zültek, ~:~záJlloo~ helyeket 
elfoglaltak s Páriz:;t kiéhez.tctni száudékoztak. St. Denis mcllett csa
tára került a dolog ( 1567 J, hol Moutmo1·ency hetvennégy éves korá
ban elesett, s ezét·t moutlá V eillcville tA h ui' nagy Klii·olynak ; "Nem 

1) Medici K><t.i.liunal• tillh .,z iu•~zutt smluuoM lev.,lt•i kö:oött vagyon egy igen 
hoijszu, mellyuen Ut kev~s•el ,z_ Hertalton .!je elUtt ar.-a oktatja, hogyRn tartsa udva
rát : Örö•u,;t fl'jeú ld a folett. hogy mindont elrender:ett R h~k\>re u~zve, mellyet Isten 
Rdott neki, s hug y egy pilhumtig setn lu!sett a dolgokat rend. és ~szszerüleg H:o~abA

lyozui, kiilÖIJÖseu !Jedig- a~ukat, tuellyek 11 V111lást és e~;·yhbat illetik. S hogy elll fen
tarthas.u, sv.üks~ges er6nyesom ~Ini~, jó p~ldllvulweunic <J lll, továbbá miudent r{\ ui z ui, 
R jókctt védeni s 11 gonoszoktól az orHzágot megti~ztitani. _ . Ohajtan!m, hogy iin min
dig bizonyos meghatározott időben kelne fel s " nemess~get inaglinak megny.,rendll 
ugyauazt tenné, utit boldogult atyja, ki mid!ln iugét s egyéu öltönyeit magám veu
n~, a het•czegek, főurak, föveúreli, lovagok, 111111111rAsok, az udvari tisztvist-lök s 
szulg6.'attevll IUltuosek miudannyillll Lemtlllluk loo~:~:6., s ö \'lllök LtJHddbe ereszl;ed .. tt, 
><mi nekik sok öo·ömet ok<•zott. • 

'fovllbhá uzt ajánlju neki, miklmt HOll!\ ne mniRH~~"" cl ti~ Ól'ltkor tnis~re 
mcnui, tizenegy ót·almr l~t•dig t>bédelni ; kitiizi IlE idllt az államügyekre, vadászatok
ra és más idötöltést:~kre ; hetenként kétszeo· tú.nc:~~mulat:t!got kell tartania "mert Illi 

ön uagyatyjától, a királytól azt h~tllott><m, tniként ana való n{,~:ve, hogy az ember R 

francziákkal kijöhessen s velök ma~át mE~gkedveltetheHMe, s&Ülistlg·es öket st~órako:o
latni s valamivel elfoglalni." 

El~sorolazntAn n~wt>lly r~szlell-l<el, 1-"lí Jo'cren<~r: oko" hAEtartását illetilleg: 
.Ali ajtóör seukit sem bocsátott be a kRst.!ly udvArába, kivévén~a kirily gyet·meke
it, fi. ~8 nővé1·eit, kocsin, lóháton vagy gyalogbintóban ... ; ugysziute estve, midiln 
R Hrály termeibe visszavonult, nz ajt6I1 be:oárattak, s a hulesok ar~: il p!rnái alá t~
tettek _ _ _ Midön a tat'lonul.nyokiJÓl titil!ltvi~clök jöuek öuhöz, llreszkedj~k beszéd
be velöl1 . _ . ; ezt én ön atyjánál ~s nagyatyjinál lo\ttam, kik ha nem tudtak azok
kal miről beszélui, házi körülruényeikr81 kérdezösl1ödtek, csakhogy '·alamit m~giR 
moudjan~tk . - . :Bkként azon rágalmakat, mellyeket RZ illetlik avégből koholnak, 
hogy öntlll alattvalóit elidegenítsék, mindenki fel fogja iBmel'lli.. _ Majd elfeledtem egy 
pontot, melly igen fontos, 8 könnyen megtehetil, ha ön azt jóuak találnA, ez pedig a 
következő: Mindegyik nevezetes váwsban válaszszon ön ki három vagy dgy j 6 mó
<lu kereskedőt, !;ik polgártÁrsaik el öt t jóhirbPu álla nRk, s halmozza el aEokat ke
gyeivel, auélkillllzonban hogy Pzt a v;bbiek o!.AZrevenuék és Rzt moudhato!k, hogy 
ön u ü kiv!ltságosaikat t·ászedte ; ekHnt. som o. városi gyülekezetekben sem egyes 
bbakban nem :non d>< tik é~ tétetik. ollyils ''ahuui, miröl ön ne ~rtesülu~. • 

XV- 47 
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Felséged, se nem Condé, dc a spanyol kit·ály nyerte meg a csatát." 
A azétvert kálvinisták visszavonultak, de csakhamar összeszedték 
magokat j Condé német fcg yverescket hitt be az országba, s ezek 
zsoldjainak fedezésére hivei gyűrűiket, lánczaikat s minden drágasá
gaikat felajánlák. V égre Lonjumeau-ban béke köttetetett (1568 
marczius 2). Ez Katalin meaterfogása volt, ki ezáltal Párizst az os
tromtól meg akarta menteni; de mihelyest a csapatok elbocsáttattak 
s a protestaosok fejei egyszerű magánosokká lettek, a felizgatott nép 
a hugonottákat, hol azok csekélyebb számban tal:\ltattak, legyilkolta, 
s hogy annál biztosabban lehessen erőszakos eszközökhöz nyulni, a 
mérsékletet javasló tanácsosok az udvartól eltávolittattak, slit m::~ga 
L' Hopital is, ki mindig óvatosan s a törvényeit értelmében járt el. 

Ennek végrendelete hii képét adja az I. l<'erenez halála után 
történt eseményeknek: "Én engedtem az erősebb fegyverelmek s 
nömmel, leányommal és un okáimmal falura vonultam, ezen egye tlen 
kegyet kérvén a királytól és királynétól, miután ök elhatározták ha
dat üzenni azoknak, kikkel előbb békére léptek, és engem elbocsá
tottak az udvarból, mert tervöket elleneztem. Arra kértem öket, hogy 
miután alattvalóik vére utáni szomjokat lecsilapitandották, ragadják 
meg legalább a békére kínálkozó legelső alkalmat, még mielött a do
log a végletekig mcnne j mert bármiként üssön ki e háboru, minden
esetre vészthozó leszen az a királyra és országra." 

De az okos tanácsok meghallgattatnak·e a pártküzdelmek he
vében? Katalin az akadályoktól megszabadulván, Condé herezeget 
és Coligny tengernagy,1t, az egyedüli elleneit, kiktől félt, hatalmába 
akarta keríteni, de ezek szerencsé~en megmeuekülve Rochelleba 
futottak, melly ekként a hugonották központj:l.vá leve, kik most ismét 
fegyvert ragadtak s ujból megkezdék a mészArlásokat, s röpirataikban 
mi titkot sem csináltak azon tervökböl, hogy a királynét és más főb
beket meggyilkolni szándékoznak. Briquemont egy, a szerzctesck 
füleiből készitett nyaklánczot viselt. De a katholikusok sem val:L 
nak jobbak; V. Pius vak buzgalmában ellenezte az egyezkedést s 
azt akará, hogy az Isten ellenségei bármi módon is kiirtassanak. t) 
Ismét csatára került a dolog (1569), és Jarnac-nál Condé herczeg, a 

1
) Nullo modo nullisque de cauais, hostibUll Dei parcendum eat. IX. K6.roly

hoz irt levele. Katalinboz pedig 1570-ik év jRnuAr 29-röl igy ir: Compertum nobis 
eat nullam esse satanae cum filii.• lucia communionem ; ita ·inte1· calholicos quidem et 
haersaicos nullam compositionem nisi .fictnm, fallar.ii.•que plenisaimam .fieri poasP. pro 
cerlo habel'llu-•. Ap. Ca.pellgue t. ll. 
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vitéz, fáradhatatlan, ékesenszóló f>s nagylelk ü férfiu, harminczkilencz 
éves korában megöletik. 

Salnt-(ll'rmaul hí·kp. 
Ekkor Jeanne d'Aibret, navarrai királynő, fiacskájat., a ké~:>öbbi 

IV. Henriket s az ifju Condé herezeget kezén vl:'zdve a hugonották 
táborába ment, cl lévén hntár·ozva a. harcz vC!;zc'lyrit és fáradalmait, 
ugyszintén megmaradt vagyonát velök m rgosztani. Örömujjongások
kal fogadtattak itt, melly alkalommal a ileami (igy nevezték Hen
riket) felkiáltott: "Eskiiszöm, ho~y a vallást védelmezni f'ogom, s a 
közös ügy mellett állhatatosan megmar·adok halálig, vagy a( óhajtott 
szabadság kivivásáig." Coligny győzelemr·öl gyiízelemre vezette se
regét; az általa behitt németek feldulják Francziaországot; okosan 
kikerüli az ostromokat "a hadseregek eme temetőit." Moncontour 
mellett ugyan az anjoui herc~eg által tönkre tétetik, de eszélyessége 
és kitartása által csakhamar ujjá alkotja táborát, mignem Katalin 
Saint Germain. ben (en Laye) békét köt vele (1570 august. 8), ekként 
elaitatandó a kálvinistákat s a csendben elnyomandó azokat, kiket 
háboruval meg nem törhetett. A királynő ezen alkalommal Erzsébet 
angol királynövel is szerzödésre lépett, mellynek értelménél fogva, 
mint állittatik, Coligny a Il. Fülöp ellen Német-Alföldre küldendö 
franczia badsereg fövezéréiil lett volna kiszemelve, egész Francziaor
szág óhajtván e háborut. A két vallás közöt.ti kibékülés házasságok 
által ünnepeltrtett meg, mellyek kiizött legnevezetesebb volt a király 
növéréé Margité, ki az akkor navarrai kiralylyá lett Henrikkel 
(Bearni) kelt rgyhe (1572 junius), 

A hugonották most eliizönlék Párizst sa bizalmas k1izeledések, 
kitüntetések és vígság \(özrpett, mellyck a régi gyülölségnek még 
nyomait is elenyésztetni látl'zottak, egy gyilkos béreltetett fel Coligny 
ellen (auguszt. 22.) A tengernagy azonban csak megsebesíttetett; 
ennek következtében a protestánsok árulásról vádolták az udvart, 
elégtételt követeltek s avval fenyegetöztck, hogy ha az megtagadta
tik, majd ök magok állanak boszut. Katalin félvén, hogy titka nap
világra jö, közJötte E<zándél<át fiával, elmC'nd\·án, hogy a polgárháboru 
fog kitörni, vagy a protestansok kar·jaiba kell magát vetnie, miután 
már a katholikusok szövctséget kötöttek, más fővezért választandók. 
Guise Henrik, az előbbi gono!'z tett szerzője s dicsvágyánál fogva a 
nép szenvedélyeinek szítója, szintén sPgit a királyt elrémíteni, ki fé
lelmében beleegyezik a hugonották rgyeternes kiirtásába.. 

Sz. Hl'l'talan t'jl~. 

Ezen i!'zonyu gonosz~ág egy ravasz nö, egy hu!<zonkét évei' és 
47* 



740 -

félénk király e enul'k testvéröcscse az anjoui herezeg által határoz
tatott el. Sz en t Bertalan éjjelén (august. 24) a véAzharang megszó
lamlásával Guise herczrg vezérlete alatt elkezdetett az öldöklés; 
Coligny meggyilkoltatik s bebalzsamozott feje Rómába küldetik j a 
mészárlás mindenütt dühösen folytattatik, még a királyi palotáhan 
söt Ma1·git tc1·rneiben i~; szám os katholikus is áldozatul e~:~ik az eg) éni 
boszunak, igy a többek lcözt a hirneveK Pien·e H.amu11, ki collegiurna 
egyik tanárának megbízásából gyilkoltutott meg; egy valaki avval 
kérkedett, miként harmincz hugonottát váltott meg a haláltól, hogy 
azután kénye-kedve szerint kínozhaSRit azoknt. IX. Károly, ki neve
lésénél fogva zárkozott természetü, gyávaságánál fogva pedig ke
gyetlen volt, tétlenül szemlélte az öldöklést, megkierrlé ugyan a ten
gernagyot megmenteni, de már késő volt, de ennek orvosát Ambroise 
Paré-t sikerült megszabadítania j a navar1·ai királyt és Condé her
ezeget saját szobájábo. vezette 8 ottau szabad válMztást engedett ne
kik a hnlál vagy megt(·ré~ között, minek következtében ők az utóbbit 
választák. L' Hopital, ki jó lcatholikus volt ugyan, de a vakbuzg<\k 
által, miután a kit·álynak a protestánsok E>lleni szigoru eljárásait elle
nezt<', általánosan gyülöltetett, saját házában !<Zintén megtá.madtatott, 
s csak a király parancsára oda érkezett lovasok által mentetett mE>g, 
s midön ezek által Károly elé vitetnék, rz értésére adá, hogy meg
kegyelmezett neki, mire a feddhetetll'n államférfiu igy felelt: "Nem 
tudtam, hogy n hnllih·a VEt gy krgyrlc mre érdemes lrnn~k ;" és nem 
sokára megho.lt, elkeseritve a szercnc~étlen8ég által, mellyet meg 
nf\m akadályozhatott 1 igy kiáltván fel: E x c i d n t i ll a d i e 8 

n ev o. 
Károly reggel Bzigoruan eltiltá az öldökléseket és rablásokat 

és a tartományoknak megparancsolta 1 hogy a kicsapongásoktól tar
tózkodjamtk; de Katalin avval ijeszté a királyt, hogy ekként Guise 
herezeg kiáltatnék ki királylyá; azután meg az egyszer kitört nép
düh nem olly könnyen m~rsékelhetö. Mindenütt ldlvettetik az iszonyu 
pi-Ida, és az illctllk gyülöletöket és boszuvágynkat kielégitendök, a 
törvényesség köpenyével takaróznak Savoyai Henrik ten~ai gróf s 
Provence kormányznia határozottan vonakodott az öldöklést megren
delő királyi parancsnak engedelmeskedni j D' Or·thes algróf bayonnei 
kormányz<) igy irt a királyhoz: "Felség, én csak hii polgárokat és 
vitéz katonákat találtam, s egyetlen egy semmirekellőt sem. 11 Saint

Heran Auvergne kormányzó.ia pedig: ,,Megkaptam a felséged pecRé~je 
alatt hozzám ltüldött rendeletet, mellyhen kötelességemmé tétetik 
minden protestanst kivégeztetni. Azon tisztelet, melylyel Fölséged 
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iránt viseltetem, Rzt pnranesolja nekem, hogy nzt hamisnak higyem ; 
ha pedig való lenne, ugyanazon tisztelet an·a kényszerít, hogy annak 
ne engedelmeskedj em. A lyoni hóhér megtaga d tn szolgálatát, mond
ván: nÉn csak biinö~öket végzt'k ki, s csal{ törvényes itéleteket 
hajtok végre." A lisieuxi püspök palotájába fogadja a protesbi.nsokat 
s ezáltal számosak megtérését eszközli. 

Már most az a kérdés, vajjon a ez. Bertalan éji öldöklés előre 
kicsinált terv vagy pedig a pillanat nyomásÁnak következménye 
volt-e? A katholikusok igazságosnak és szentnek tartván azt, azon 
véleményt táplálták, hogy az érett megfontolás eredménye volt; s 
ugyanazt hitték késöbb magok a protestánsok is, ezáltal a katholi
kusokra és olnszokra még sulyosabb gyalázatot hozandók. 1) Mind· 
azáltal a józan ész nem engedi azt hinnünk. Az udvarnak épen ugy 
kelle félnie a Guise-ktöl mint a hugonottáktól, s ugyanazért öket 
mindig egyen~ulyban törekedett az tartani. Hn a protestansok egye
temes kiirtása csakugyan előre el volt határozva, mire való volt azt 
a Coligny-n elkövetett gyilkossági merénylet által két nappal előbb 

elárulni? továbbá miért nem foglaltattak el elöbb valami csíny által 
La Rocheile s a protestaosok többi erősségei? s végre miért nem 
bocsáttattak ki egyidejüleg rendeletek az egész országban 1 holott az 
elsök csak augusztus 28 án kHidettek el? Mi elég próbáit adtuk rész
rehajlatlanságunknak s nem szükség félnünk attól, hogy valaki ben
nünket ezen gonoszság iránti elnézesről Yádoljon j s igy az igazság 
érdekében annál bátrabban kimQndhatjuk, hogy az öldöklé sek a pro
testánsok által kezdettc-k meg, s a nép részéről nyilvánitotl düh a 
nemesség ellen irányult, melly már annyi idö óta háborgutá az ország 
nyugalmát. Coligny dicsvágyát és fékezheteLlenségót tekintve legve
szélyesebbnek mutntkozott n nemesek között; több ízben megsér
tette a franczia nemzelet j ö volt az oka, hogy Havre 1562 ben az 
angolok kezébe kcríilt, s ő gyilkoltatta meg Guise herezeget Orleans 
ostroma alkalmával. Ha mégis ezen pokoli setétségben valami nyo
mára akadhatnánk az igazságnak, azt kellene mondanunk, hogy az 
udvar elhatározta Coligny-t láb alól eltenni s ennek eszközlését Guise 
herezegre bízni, hogy ekként azt perbe fogathassa s ki végeztethesse. 
Ez azonban látván a merénylet meghiusulását, embereit felbujtogatja, 

1) Un cl'ime italien mondja Mé11eray. Merimée Cronique du ten&pa de Carlel 
IX (Pá.rizo 1929) czim!i mu11kájá.ban tagadja, hogy elölege8 terv létezett voluR; 

hasonlóképen tagadja a~l. Sismnndi, a kn.tholicismus legnagyobb ellen~ége is. Llud 

e k;.inyv végén a ,J:t'e/vilógnnt!Í jegyze~.k'-et S) n.latt. 
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a királynét clrémiti t> nél•áuy ,·,ra lefolyása alatt a mészádát~ elhatá
roztatik s megkezdetik. 

A meggyilkoltak számát ki százezerre, ki pedig csak kétezerre 
teszi ') j de bármiként álljon e tekint'ltben a dolog, az iszonyu tett 
valóságát s a katholikus udvaroknak e feletti örvendezését nem lehet 
cl tagadni. A Lotharingiai bíbornok, akkor követ Rómában, száz ara 
nyat ajándékozott a futárnak, ki neki ezen eseményt hírül vivé j XIII. 
Gergely pápa ennek alkalmából ünnepélyt tartatott, mintha csak a 
vallás diadala lett volna az j Madridban ugy örültek annak mint egy 
második lepantói ütközetnek; V eleneze hivatalosan kijelenté a fran
czia udvarnak az Isten ezen kegyelme feletti örömét. IX. 
Károly, ki örökösen a félelem által zaklattatott s ez által a kegyet
lenségbe hajtatott, s többeket megmentett, mig másokat sorsára ha
gyott, az egészben alkalmasint nem volt egyéb mint az egyetemes 
vakbuzgalom eszköze, s rnig egy részről Parénak felfedezé 1 hogy 
mennyi lelki gyötrelmet érez emiatt, más oldalról igazolni törekedett 
magát a parlament előtt, Coligny-t arról vádolván, hogy az ö meg
buktatásám forradalmat tervezett, minek következtében a parlament 
büntársait perbe fugta s felakasztatta, egyszersmind pedig feddhetet
len elnöke De Th ou által köszönetét ft>jeztcté ki a király es z é l yes 
e lj á r ás á é r t s annak emlékét évenként körmenettel rendelte 
megülni. A jó lelküek irtóztak e ténytől, a mélyebb belátásuak pedig 
előre sejtették, mcnnyi vérbe fog kerülni ezen biin, mclly arnellett 
hogy erkölcsileg annyira kárhozatos, polilikai tekintetben egészen 
szükségtelen volt. 

S valc)ban a kihaló félben levő kalvinismus a gyülölet és boazu
vágy által felizgatva ismét fillelevenedett; a menekültek mindenütt 
irtózatot keltettek gyilkosaik iránt, mig a többiek észrevévén, hogy a 
király belátván, miként ama gonosz tett által mitsem nyert, mindig 
résen áll, védelmi állapotba helyezék váraikat, s megkezdetett a ne
gyedik pulgárhábom. La Roehclle, hol a vitézségben a nők a férfiak
kal vetélkedtek, kilencz o::~tromot állott ki; midőn azonban az anjoui 
herezeg Lengyelország királyává vála>ztatott (l573 juniui 24), eg yes
ség jött létre a két fél között, mellynek erejénél fogva a pt·otestan
soknak szabad vallás-gyakorlat enged te tett. Az erőszakos eszközök 
sikertelenek lévén a P o l i t ik u sok a connctable fiai, a négy Mont
morer·cy testvér elnöksége alatt ismét cröre vergödtek j hozzájok 

1) Sully hatvanezeret, Lapopeliuiére huszezrot, a kálvinistá.k martirologiuma 
16,168-ut emlit, de csak 786-oL nevez meg; Cavairae ubbé (lli.!s. 58) azt hiszi, h'>gy 
a meggyilkoltak szá:ua legfölebb !tét-ezerre tehető. 
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csatlalwz.tal' a navarrai kil'ály és Condé bct·czeg is, s végre az udvar 
iránti ellenzéki viszketegből s vallásuk ellenérc a hugonottákkal egye
sültek, s fóvezérökül Alenvon herczeget,a királynak dicsvágyó s cse
kély szellemi tehetséggel biró harmadik testvérét, választák, kinek 
egyedüli érdeme abban állott, hogy anyja Medici Katalin által gyü
löltctett. 

Csakhamar kitört tehát az uj háboru; de a kiontott vér iszonyu 
lelkiismeret-fm-dalásakat okozott Károly kiJ·álynak s ennek követ
keztében egy olly azokatlan betegségbe esvén, mellyben testének 
likacsain át vért izzadott., s ezenkivül örjöngő borzalmak által zak
lattatván 1) huszonnégy éves korában elhalt ( 157 4 május 30), örül ve, 
hogy nincs gyermeke, kinek e szerencsétlen örökséget hagyomá
nyozná. 

111. Henrik. 
Büntársa, az anjoui herczeg, kedvencz gyermeke volt Katalic

nak, ki, midön az mint lengyel király országába volt menendö, azt 
mondá neki: "Nem fogsz sokáig 2.z idegenek közt maradni." Kora 
fiatalságában kitüntetve a jarnac-i és moncontour-i győzelmek által 
azon körülményből, hogy fején a franczia és lengyel koronát egye
biti, sok előnyt vonandhatott ; a lengyelekre nézve ugyanis igen ked
vező lett volna a tőlök távollakó s kiváltságaikat nem veszélyeztetl:l 
király, a francziák pedig örültek volna azon fény és hatalomnak, 
melly egy idegen korona birtoklásából országukra háramlandott. De 
Henrik unatkozott a nép között, mellynek választását erényeivel kell 
vala igazolnia, s aljas bünökbe mcrült, királyi palotájába zárkozott, 
számkivetés helyének tekinté ezen országot, B mint egy szökevény 
hagyta el azt (junius 19), mihelyt a IX. Kát·oly halála iránt olly hosz
szasan táplált reménye és óhajtása megvalósult Németországon ke
resztül utazván, II. Miksa, miután megszünt félni és becsülni őt, ki
tüntetésekkel halmozta el ; V elenezében csak az álarczos bálokat lá
togatta meg; mindenütt szórta az ajándékokat 1 s nem maradván 
egyebe Turinban Pignerol-t és Savigliano-t ajándékozta. el. Párizsba 
érkezvén kegyenczeklcel (m i g n o n s) környezé magát, kik az ud
vari romlottsággal a szájhősök szemtclenségét párasiták; egész na
pokon át nem tett egyebet, mint ha:ját cziczomázta, a királyné nyak-

l) .Ah kedves dajká.m l maonyi vér, maonyi gyilkossá.g! Oh willy rosz ta 
ná.cdokat követtem l Oh ur l:;ten, bocsáss meg és irg11lmazz nekem l Nem tudom 
hol vagyok, annyira zavartt.á é• nyugtalanná. tasznek engem azok. Mi lesz ennek 
a vége? nlÍt fogok c~inálui '( Lft.tom, ol vagyolt veszve." Relati~n de Piere de l' 
BstoiltJ. 
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keneliijét igazgatta, vR gy pedig kutyáiv al játszott éR az ntczai j:idá
kat koptatta j kegyeneze Joycnsc mcnyegzöjérc egy millio kétszáz
ezer frankot költött, és máRkor nem volt annyi pénze, hogy a bizo
nyos fontos iigyben Guise herczeghez kUldemlö futárt kifizethesse; 
boldog volt, csak kegyenczei l(örében hagyták légyen öt, kiket fekvö 
jószágokka!, méltóságokkal és pair-ségekkel halmozott el. Ezen bün
fészekblíl azután néha kiragadta magát olvasót imádkozandó, vezek
lést fitogfatandó és a bucsumenetekben gyalogosan részt veendő; de 
csakhamar visszaesett előbbi életmódjába; egy ájtatos egyesületet s 
a Sz. Lélek lovagrendjét alapitá. Igy állván a dolog, Henrik a kat
holikusok által vétkei, a protestán~ok áltll l képmutatása, mindnyájok 
által pedig ingatagsága miatt általánosan mcgvettetett, !l vallásának 
barátjai kormányának f'llenségei valának és megforrlitva. 

Mig ö hizclgii lés erkölcstelen kegyenczei ált11l hagyá magát 
kormányoztatni, ldtth·t nz ötödik polgárháboru. A kálvinisták Nimes
ben szövctkczve (157fl), valódi itllnmot alakitottak küliin törvényha
t6Rágokkal, törvényekkel, hadser11ggel és kinestárral; s most már 
nem kérték de kö~etelték n királytól n sznhnrl vnllá~gyakorlatot, va
lamint azt is, hogy n parlamentnél ris törvénys?.ékeknél a protestán
soknál fele részben alkRlmaztRB sanak, a 8Z. Bertalan éji gyilkosok 
megbüntettessenek, az ország rendei egybehivattassnnak, az adók 
megkevesbbittes~enek s a mnltra fátyol boritta~sék. Velök tartottak 
a Politikusok vngy miként most neveztettek az R l é g ii l c t l e n ek j 
és ha annyi dicsvágy és egyéni érdek összeütközéile között ki lehetett 
venni valameily közös czélt, az nem volt m:\!11 rnint hogy Franczia
ország apró köztársaságokra daraboltnssék, mellyekbiíl azntán egy 
foederativ aristocratia lenM alakitanrló. 

Nem vallási versengésröl volt tehát itt már most szó, és a há
boru komolyabb alakot öltiitt mAgára. AlenQnn hcrczeg, Katalin ne
gyedik sziilött fia, nem szerettetve 11nyj:ítM s kigunyoltatva Ilf. Hen
rik kegyenczeitöl, n Politiku!!ok élére áll, a rendet helyreállítandó j a 
navarrai király, ki erl.1ig az udvaro:\! c~ak élvezni lá.t~zott, levetvc 
álarczát, megszökik, ismét protc!'támnak nyilvR.tlitja m:~gát s az el
lenséges párt legkitiinöbb fövezét·évé !Pszen. Ekkor Katalin a navar
rai kiráynétól és udvarhölgyeitől kisérve Beaulieu mellctt állomásozó 
ellenséges táborba megy, s miullí.n kiRérctf' ottnn a női szépség és kel
lem mmden csábjait felhasználta, sikerlll t neki ifjabb fiát békóre 
birni ( 1576), öt anjoui herczeggé nevezvén, az e lökeliiket igéretek
kel és kitüntetésekkel tetézvén s mindenkit közboc~únatról biztosit
ván; ezcnfeJiil az illetök kiváltsásai Yisszandattak s az ugynevezett 
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r ef o r mált vallúsnak szabad vall~l.sgyakorlat engedélyeztetett, 
PárizR és két mérföldnyire terjcdö környékét kivéve j továbbá az 
állarnhivatalok fele a protestaosok számára biztosittatott, hat vár bir
tokukban hagyatott s az ország rende inek fél lv alatti egybehivása 
megígértetett. 

A katholikusok elött tulságosoknak tüntek fel ezen engedmé
nyek, és Henrik, az akkor olly hatalmas Guise ház feje, a protestán
sokat utánozva egy sz c n t sz ö v e ts é g e t alakitott (1577 február 
12), állitólag a Politikusok és reformalusok egyensulyozására. A 
szövetségesek a kölcsönös védelmen kivül felfogadták, hogy a király
nak engedelmeskednek, az ország függetlenségét P.s egységét meg
őrzik a bel-egyenetlenségeket megszüntetik s az ugyneYezett reformá
tusok iránt türelemmel vi~eltetnek. 1) A dicsvágy alkalmasint nagy 
szerepet játszott ebben; és a pápához egy elöterjesztés küldetett, 
mellyben eléje rajzoltatik, hogy a Capet-ek a franczia trónhoz való 
jogaikat eljátszották l1~gyen azáltal, hogy a gallicán egyház szabad
ságait behtJzták s az eretnekeket annyira felemelték, ameily visszaé
léseket Gnise Hent'ik,Nagy-Károly törvényes utódja meg fogna sziin
tetni. A felhozott indokok igazságossága számtalanokat arra birt, 
hogy jóhiszemüleg belepnének a szövetségbe, melly különben az 
akkor uralkodó vélemények iinnepélyes kifejezése vala j maga lll. 
Henrik is belépett abba, mint a tulajdonképeni nemzeti pártba, ve
zrtni remélivén azt, holott épen ellene hozatott létre. 

Ö is megjelent a biois-i országgyiilésen, hol elhatáJ•oztatott, mi
ként az ors?.ágban n katholikus valláson kiviil más ne rn türetik. Ismét 

1) A sr;ent. ~zövet~ég léte~itéMének inrlok11i A következő esküformulában oi
VMhatók ; "An nom de la Trils-Sainte Trinite et de la communication du sacré 
corps rle Jésns Chri~t, nvons promis et jnrés sur les Raints Évangiles, sur nos vies, 
110~ honnenrs et nos biens, de ~nivre et gnrder inviolabl~ment les choAe~ ici convenn
e~ etc. Prémierement., i-tant •·onnn de chAcun les gr11nds pratiqnes et conjurations 
faites contre l'honn.,ur de Dieu, la sainte Église catholique, et contre l'état et mo
narch ie de cc royanmr de France, tant p11.r ses ~~~}~ts que par le~ étrange rs; é tant 
connn que les longues et •·ontinnelles guerres et clivisions civiles ont tlmt affaibli no~ 

rois et les ont rérlnits 11 teile néce•sité, qn'il n'est. plus poasible qne-d'eux-mémes ils 
f!lssent ce qui est cnn,·en11ble et expedient pour la con~ervation de notre religion, on 
qu'ils puissent uons m11.intenir •nr lenr protecHon, en s11reté rle no~ personnes, fa
milies et bien~, auxquels 11ous nTons re!'\1 tant. de pertes et dommages .... avons 
éstimé \res-nécaesaire~ etc." Ez u ~.~in azon igéret. tétetik benne, hogy a• illetök az 
anyaszentegyhlznak, R kir!\lynRk és utódRínak engedelmeskednek, az ugynevpzett 
protestánsok iránt türelemmel viReltetnek, az ors .. ,g rendeinek hat,routRikat mindeu 
'ron megtllrtjált ó~ JDe~tart:,tj{lk sat. Malmbourg, Hi11loire de ln Lig~V- 829 lap. 
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kitört tehát a háboi'U (If> nJ- HO), azonLan esaklJamar kiMkülós kö 
vette; de 'megint megujult, és H sz c r c l m c sc k háborujának ne
veztetett 

1 
rniután szerelmi fondorkodások által hozatott létre. Hen

rik navarrai király nem várt vitézséget tanusitott ebben ; azorosabb 
viszonyba lépett a protestans fejedelmekkel, jóllehet nagyban hát. 
rálta ezt azon gyülölet, melylyel a lutheránusok a kálvinisták és ka
tholikusok iránt egyformán viseltettek, s egyszersmind egy egyetemes 
zsinat létesitésén fáradozott, mellybeu a protestánsok a katholikusok 
ellen állandó szövetségre lépnének, ami azonban nem sikerült. A hu
gonolták iszonyu boszut állottak testvéreik kivégczteléséért1 mignem 
a flexi béke négy évre nyugalmat adott az országnak. Alenyon 
h erczeg, ki időközben a szövetséges hadsereg fővezérévé tétetett, 
:F'landriában1 hová uralkodóul hivatott, nyomoru azerepet játszott, a 
még Erzsébet által is rászcdetett, ki cgyidöben kezével kecsegteté öt; 
végre halála (1584 junius 10) csak jobban nevelé Guise Henrik dics
vágygyal teljes kilátásait. 

Ez a trón első lépcsőjén látván magát, Spanyolurazághoz simult, 
melly a szeut azövetségnek honaponként ötvenezer tallért fizetett ; 
s minthogy ezen gyUlölet és harag közepett egy proteatúns király 
eszméje, minö lenne például navarrai Henrik, általános rémületet 
gerjesztett, abban állapodtak meg, hogy UL Henrik halála esetében 
az eretnek és más vallásu herczegck kizárásával a franczia korona 
Bourbon Károly bíbornok fejére szállana. Ezen ügyefogyott, kit a 
király-pártiak a r a n y sz am á r-nak neveztek, köpenyül vala azol
gálan dó a hrrczegnek, mig II. Fülöp valószinülcg azon reményt táp
lálta, hogy családjának egyik tagját sikerülend a franczia trónra ül
tetni; és ekként egyik a másikát ámitotta. Guise ezalatt fellázítá 
Párizst~ azt adván ürügyül, hogy a ldrály, a vallás, a nemesség ki
váltságai, a parlament jogai s a nép java védelmére kel fel 1) ; ezek 

l) Bourbon bibornoknnk aszövetség megalakitása utlLn kibocsátott kiáltvá
ny& igy végz8dött:"Ezcn igazságos okoknál és tekinteteknél fogva nekünk,Bourbon Ká
rolynak, a királyi vérbül szlmn:\zott herczegek elsejének, a római a1Jostoli szent 
egyház bibornokánu.k, másoknál inkább érdekünkben állván az ország kath. vallását 
védelmünk és pártfogAsunk alá venni, ugyszintén a jó és hü alattval6kat 8 felségének 
s az államnak megtartani, ki kérvén e végre számos királyi herczBgel<, bibornoltok 
és más herczegek, pairek, f8papok, államtisztviscHik, tartományi kormányzók, városok, 
fóurak és nemesek, számos községek, ezóval az ország jr',zauabb és tekintélyeseub 
részét képező jó és h ü alu.tt valók közremüködésél ; miután érettem megfontoltuk volna 
ezen vállalat. indokait s azokról az ouz!g nyugalmát és javát leginl<áLb szivöl<ön 
hurdó, felvilágosodott Ils istenfélö férfial<kal tunácskoztuuk vulua, ezennel ldjeleut-
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lé v é u azon haugzntos szavak, me ll y ck 1iltal a u ép magát clcsábittatni 
engedi. III. Henrik, ahelyett hogy e rövcl lépett volna fel ellenök, 
egy védiratot intézett hozzájok, és Katalin megkötötte a nemours-i 
gyalázatos békét (1585 juliug 7), a szövctségesek minden követeléseit 
t eljesi L ve, s halált mondva a más vallásuak fejére. 

Nem pillanatnyi pArtkérdések valának ezek, dc szoros össze
köttetésbon valának n polgárosodás állásával. A papság állhatatosan 
oda müködött, hogy a barbár alkotmányt a rómaival s a hübériséget 
a központosítással helyettesítse. Ezen az uton haladtak magok a ki
rályok is, einyornni akarván a papságot is, melly az ö ellenökre a 
néphez közeledett, s innét a szöv etség democraticus eszméi. A ger
mán rendszer mellett ellenben a protestánsok, a tekintély emez elle
nai, buzogtak, kiket a hatalmas Róma és a zsarnok király ellen gyü
lölettel viseltető nemesek szintén pártoltak. Azért ezek a franczia 
egység szétrombolásáu müködtek, a papság pedig és a király meg
szilárditani igyekeztek azt, csakhogy különbözö módokon. 

V. Sixtus, jólleb et a szi\vetséget veszélyesnek nyilvánitotta az 
államra és vallásra 11ézve, Condé herezeget és a navarrai királyt 
mint eretnekeket egyházi átok alá vetette, mindenkit felmentvén az 
irántok tartozó engedelmesség alól. A szövetségesek ereje most még 
inkább nevekedett azáltal, hogy egy, a Jakobinnsok kolostorában ke
lel kezett társulattal egyesültek, mollynek tagjai a lwrmány és király 
ellen tartott heves beszédek által fanatizáltatva keblökből tizenhat 
eiüljárót választottak, kik város- negyedenként Párizst felizgatandók 
valának. Francziaország most egészen a Guise herezeg kezeiben 
volt, s a gyenge és megvetett III. Henr ik nem látott más menekülést, 
mint a protestánsokkal való egyesülést ; mindazáltal nem merte azt 

jük, hogy mindnyájan megigértük és ünnepélyesen megesküdtünk, hogy fegyvert ra
gadullk az lsten szent egyházát régi fényébe visszaállitandók és az egyedül igaz 
kath. religió v~~ollásúra visszavezetendök; tov &bbá kieszközlendök, hogy a nemes
ség az öt w eg illető kivl\ltságokat egész teljességökben élvezhesse; hogy a nép 
terhei megkönnyittessenek, a IX. Károly uralkodása óta behozott adók eltöröltesse
nek s a parlameutek biriskadási fönsége és függetlensége minden lelkiismereti 
kényszer kizárás:\. val helyreállittassék ; hogy nz ország miudcn alattvalói hivatala
i-kban és állomásaikbau megtartas~anak, s azoktól csRkis az ország régi törvényeiben 
kijeleit három esetben s a parlamentek rendes biráinak itéleteik következtében fosz
tatha~sanak meg; hogy a népre ldvetett össze~ adók az ország védelmére 
éH rendeltetésök ezé lj aira forditlassa nak, s hogy legfölebb minden hl\.rom évben hivat
tas~anak össze az orszlJ.g rendei szahadon s minden vesztegetés nélkül, teljes szabad
ság udatváu miudeukinek a jóvá new tetl sérelwt>k miatt panaszt <Jmelhctui," 



tenni s eLelyott n szüvetségcsckhez küzcledett, jóllehel már tökélete
sen ismerte azok terveit. 

Az ellenséges felek fegyvert ragadtak tehát j a német fejedel
mek az öreg Beza Tódor által ösztönöztetve hitfeleik védelmére csa
patokat küldöttek Francziaországba; azaz a nemesek és rrformátusok 
pártja által egy idegen hadsereg hozatott be az országba ( 15A7), és 
navarrai Henrikre nagy fényt árasztott a Contras malletti győzelem 
B azon nagylelktlség, mellyet utána tanusitott. 

Nagyobb bajt okoztak III. Henriknek a T i z e n h a t ok, kik 
minden módot megkisérlettek, hogy a király tekintélyét tönkre te
gyék, sőt mi több, Párizs fellázitásán müködtek, ezáltal a fagyvertárt 
hatalmokba keritendök s a királyt lemondásra kényszeritendök; és 
Guise herczeg, az eretnekek ostora, a franczia Machabeus, III. Hen
rik ellenére csakugyan b0vonult Párizsba, mint annak ura. A király 
saját védelmére sereget gyüjtött, de a szövetségesek felláziták a 
népet (!588 május 12), melly az utczákat eltorlaszolv-a (j o u r n é e 
d es b a r r i c a d es) egészen a L••uvt·e-ig nyomult, ottan az áldoza
tul kijelölt schweizi zsoldosokat lcgyilkolta s a királyt ostrom- alá 
fogta, kinek azonban sikerült elillannia. Guise herezeg a fegyvertárt 
és Bastille-t elfoglal ván, egy intéssel lecsendesité a sereget és láza
dókat, Ha királylyá akart vola lenni, ez leendett arra a IE'galkalma
sabb pillanat, de csak kevé~ ember képes a gonoszságban egészen 
végig kitartani, és az ő habozása visszaadá ellenai bátorságát. III. 
Henrik azonban vele született gyámoltalanságánál fogva elfogadja a 
gyalázatos békét, megerősiti a szövetséget és szigoru eljá1·ást igér a 
hugonották ellenében. Guise most már épen nem titkolá azon szán
dékát, hogy a királyt megbuktatui igyekszik j és nővére Montpcnsier 
het·czegnö mindig magánál borda egy ollót, melylyel, mint mondá, a 
királynak tonsurát fog csinálni, midön az kolostorba záratik. III. Hen
rik szokásos tunyaságából kiragadtatván, a gyávák segédeszközéhez 
folyamodik, és Bloisban Guise-t szobájába hivatván azt azonnal, test
vérét a bibornokot pedig másnap meggyilkoltatja (23 és 24 deczem
ber); Mayenne, a harmadik testvér megszökik; és számos~n elfogat
nak. Henrik anyjához sietvén, előtte igy kiáltott fel: ~Asszonyom, a 
pari z si király nincs többé, ma már é u vagyok a király." Katalin pc
dig igy felelt: nA d ja lsten, hogy ezen halál önt a semmiség kirá
lyává ne tegye. Igen jól kiszabta ön, de szükséges azt összevarrni ; 
mindonröl intézkedett ön?" Erre Katalin csakhamar meghalt (158!1 
január .'}) fiának az! ajánlván, hogy a navarrai királylyal béküljön ki. 
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E nö tényei menthetök talán a kegyetlen politikai szüksegességek 
által 1), de soha;;em a morál birói széke előtt. 

Hem·ik csakJaamar tapasztalta, milly kevés igazság lappangjon 
azon közmond:\sban, melylyel füleit tele beszélték, hogy t. i. a fene
v a d h a l á l á v a l a n n n ak f u l á nk j a is e l e n y és z ik. Neki 
első teendöje lett volna Párizst ostrom alá venni e a Tizenhatot el
fogni j minthogy azonban habozott, azok a vát·oet folfegyverzék j a 
nép gyászt öltött j a templomok feketével vonattak be; az egyházi 
ezónokok szüntelen a gyilkos ellen mennydörfigtek j az oltárokra a 
király viasz alakj11.i tétetnek s gombostövei keresztül szuratnak, hogy 
ezáltal mintegy halála eezközölteesék. Még a jobbak előtt ie törvé
nyeenek tünt fel a szl:ivetség egy gyilkos ellenében j a Sorbonne ki
nyilatkoztatja, hogy az osltilszegö király irányábnn senki sem tarto
zik hüséggel viseltetni, s a fr8ncziákat az engedelmességtől felmenti. 
Henrik szabadon bocsátván a lázadók elfogott fejeit, a nép vakme
rősége még inkább növekszik j 8 lázadás ujból kitör s Mayenne her
ezeg a szövet11ég fővezérévé s az ország kormányzójává választatik. 
Most már a szövctségbcn nem csupa aristocraták müködtek, söt in
kább egészen democt·8ticuesá lett az j a népfönség i.\nnepélyesen ki
kiáltAtott s következöleg formulá~tatott: "A királyokat az Isten 
akarata helyezi a trónokra, ez pedig a nép szavában nyilvánul. A 
franczia trón a szabad választáson alapszik ; a nemesi czim személyi, 
és nem nemes az, ki nem erényes!' 2) De még nem jött el ideje, hogy 
a katholicismus a democraticus eszmékkel egyeRittessék 

Henrik nem lát más utat a mcnekülésre mint 8 hugonották 
karj11iba vetni magát, s valóban ruost teszi azt, rui néhány évvel előbb 
megmentbette volna j a navarrai királyhoz megy tehát (julius l), ki 

1) IV. Heurik Claude GJ"oulal"d lllnökn<'k ezeket mondé.: Ugyan kérem, mit 

tehetett egy szegeny nö öt gyermekkel hé.tramaradva, ~9 szemben olly két csalé.ddal, 
minök a mienk és a GuisPké, mellyek mindkett"'je a fr11nczia korona utAn tört? Nem 
kellett-e különcz utakon jAI'Dilt, hogy egyikét éa mé.aiké.t iH megcsalbasea, a ekként 
fiai jövőjét biztosíthassa, l<ik anyjok bölcs eljárásai következtében egymás után cs&k

ugyan trónr& b jutottak? É u csodilkozom, hogy aljasabb eszközökhöz nem nyult." 
l\,fémoires de Groula1·d, Petitot kiadá~a, XLIX kötClt, 384 IRJ'. 

Eugenlo Alberl Saggio swrico sopra Caterina de' Medici. (J.<'Iorencz 1883) czi
mü munklljában é1·vc.kkel és Rd!ltokkal védeni igyekszik öt, vagy legalább megmut-at

ni, hogy olly nehéz idökhen mást n~on tehetett. Ugyanaz tünik ki Capeflgue .. Hist. de 
la Réfonne r.ziruü uliivébíil is. 

•) A szövet<clg iratai, idézt!<tve LoniR Bianc· Hist. de la t•étlolutionclimii mun
kájában. 
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neki lábaihoz borul s őszinte barátsággal fogadja öt, 1) és vele egye
sülve egy erős sereggel Párizs ostromlására indul. V. Sixtus, ki 
Henriket, hogy Guise bíbornok meggyilkoltatása miatt magát igazolja, 
már előbb maga elé idézte, most egyházi átok alá vetette, és mint 
illyen t a fiatal, tudatlan és vak buzgó jakobinus szerzetes, Jacques 
Clement a Tizenhnt és Montpensier herczegnö által buzdittalva meg
gyilkalta (augusztus 2), azon hitben lévén, hogy az isteni gondvise
lés öt választá eszközül ezen tett végrehajtására. Elfogatván csiigge
detlenül türte a kinzásokat és pártja s a kor türelmetlensége által 
egészen az egekig emeltetett, sőt szent gyanánt tiszteltetett. De nem 
látjuk e napjainkban Corday Charlotte-t Chenier és Klopstock által 
istenittetni ·? Sandot, Kotzebue gyilkoslit az egész német fiatalság ál
magaszta.ltatni? s nem halljuit-e az iskolákban Harmodius, Timoleon 
és Mucius Scevola hőstetteit mindennap dicsértetni? 2) 

BUSZONÖTÖDIK FEJEZET. 

A Bo urbono k. - IV. Henrik. 

III. Henrik senki által sem szánatva. meghalt, miután elöbb a 
franczia trónra a navarrai ltirályt ajánlotta, ennek pedig megmon
dotta volna: "Soha nem fogja ön azt bírhatni, hacsak katholikussá 
nem leszen." És csakugyan Bourbon Henriket illette most törvénye
sen a franczia trón, noha az csak huszonkettedik fokban volt rokon 
III. Henrikkel, kivel a Valois ház utólsó ivadéka sírba szállt. De a 
szokásos kiáltoz:isok: "Meghalt a király, éljen a király" elmaradtak 
most, s a kedélyeket általános aggály fogtn. el. Vajjon a hadseregben 
szolgá.ló katho!ikllf;ok csatlakozni fognak-e a hitc,hagyott fejedelem
hez, daczára az egyházi átoknak? hát a királyi berczegek el fo!!ják-e 
öt fogadni? és azok, kik öt megsértették? s hitfelei, kik most attól 
tartának, hogy elhagyandja öket? É3 ö maga minö utat vala köve
tendő? ha a hugonották részére nyilatkozik, elveszti a katholikusokat 
s ekként szilá.rdabbá teendi a szövetséget; ha a katholikusokhoz áll, 
csak kevesen fognak mellette maradni. Mindazáltal ezeknek meges-

1) Mornay igy irt a navarrai királyho?.: "}'elstlg, ön azt tevé, mit tennie 
kellett, s mit önnek f(!yikiink sem tsnncso:hstott.• 

2
) Napoleon egy hagyom:\.nyt r~nclflt azon eg-yén ~zamA-ra, ki Welli11gtont 

mt>ggyilkolni megldsérlé. 
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küdött, hogy vallásukban oktattatni fogja magát, az egyházi szemé
lyeknek a protestaosok által elvett javaikat visszaadandja s az uj 
vallás gyakorlatát csak ott engedendi meg, hol az már előbb is tiire
tett; ennek következtében IV. Henrik név alatt több fejedelem el
ismerte iít Francziaország királyának j némellyek elkedvetlenedtek 
emiatt, mások ellenben illy szavakra fakadtak: 11 Ön a hátrak királya 
s csakiR a gyávák hagyják el önt." 

A szövotség épen nem titkolta III. Henrik meggyilkoltatása fe
letti örömét, s 1\lontpensiet· herczcgnö, az akkori gyülölségek fö szi
tója, ki azzal kérkedett, hogy az egyházi szónokok szája által többet 
tett mir.t a szövetségesek mindeu fondorkodásaikkal és fegyvereik
kel, Párizs utczáin személyesen hiJ·deti a szerenesés eseméuyt, ·~ egy
szersmind nyomtatott falragaszok által teszi azt közzé; Clement vér
tanunak nyilvánittatik s anyja ezen énekltel tiszteltetik meg: 11 Áldott 
a méh, melly téged hordott, s áldottak az ernlök, mellyek téged táp
láttak." És minthogy az eretnek navat•rai Henrik királylyá föl nem 
kenethetett, s Guise herezeg meghalt, Mayenne pedig inkább más 
nevében o hajtott uralkodni, X. Károly név alatt Bourbon bíbornok, 
most a navarrai király foglya, kiáltatott ki királylyá. De végre is 
szerencse és siker koronázta IV. Henrik c•·őlködéseit és nagylelkü
ségét, ki katonái közepett közemberként harczolva, azt mondá ne
kik: 11 Ha elvesztitek zászlótokat, az én fejér forgóm köré gyülekez
zetek" j futni látvlin öket, ekként ldáltott utánok: 11 F01·duljatok meg, 
hogy ha már harczolni nem akm·tok, legalább lásl'látok, hogyan halok 
meg" ; ha pedig győzött, igy szólt hozzájok: "Barátim, kiméljétek 
a frnneziákat. 11 NohR pedig Mayenne megigérte, hogy Henriket meg
kötözve fogja Párizsba szállítani, s e végből már ki is béreltettek 
azon utczákra esö ablakok, mellyeken a fogoly navarrai király elvo
nulandó vala, ennek daczára Arques ') és Ivry mellett gyözelmet vi
vott az ki a sziivetségeselt felett ( 15f-.9--VO), s uj ból ostromzár alá 
vette Párizst. Nngy zavar ur-alkodott itt j a pápa nem igen akart el
lenséges indulatot mutntni olly fejedelern irányában, ldnek megtéré
sét reméllé j Mayenne nem volt elég habl.rozott pártvezérnek s V. 
Sixtus szerint "több időt forditott evésre mint Henrik alvásra;" a 
spanyol kit·ály pazarul szórta a pénzt, de azon reményben, hogy a 

1) E csata estvéjén igy irt Crillon-hoz: "Halj meg bAnatodban vittlz Cril
lon, Arqnes mellett csntnztunk és te nem valál ott.. Isten veleu vitéz CrilloD, sze
rellek min<len l<iiriilmény<>l< l<iizött." Ezen Crillon n.?l, l<inek Henrik kiró.lylyA lévén 
ezt monr!A: "lmn országom legu:•gyohb vitt\zP."- Felség hflzud, (felelé ö), ön az." 
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franczia koronát családjának megszerezni sikerülend, és már királyi 
hangon kezde beszélni, támogatva a tizenhatos bizottság vakbuzgó
sága által; azonban a sp a n y o l párt ellenében egy fr a n c z i a 
párt lépett fel, a mi tl'rméRzetesP.n még inkább növelé a benell bonyo
dalmakat. 

A fővárosban kétszázharmincz ezer egyén \"Olt iisszezsufolva, 
egy hónapi élelemmel elláh•o.; mindazáltal a spanyol pénz és Mont
pensier herczegnl5 izgatásai iszonyu nyomor·ba dönték a Jakosokat; a 
vakbuzgó egyházi szónokok olly kifakadásokkal fü!!zerezték beszé
deiket, mikéut IV. H';nrik azt mondan:l.: "Minden bajom a szószék
böl származik." Vég•·e nem volt. más ennivaló mint bizonyos, kö-, 
széna-, szalma- és csontból készült vegyülék, melly Montpeusicr asz
szony kenyerének neveztetett. Hemik meg akarta kimélni a vát·ost 
az ostromtól, éhség által remélivén azt maga mt>gaJására kénysze
riteni j mindazáltal Regélyez le az éhezöket és a városból kiutasitott 
haezonvehetetlen élelem- fogyasztókat elfogadta. 1) Alessandro Far
neee, pármai herczeg, n késedt'lmes hös, Német Alföldről megérke
zett huszonötezer spanyol katonával, felmenté a várost az ostromzár 
alól s ellátta élelemmel, nzu'á.n visszafOJ·dult, győzvén a nélkül, hogy 
csatázott volna. A Sot·bonue halálbüntetés !! egyházi átok terhe alatt 
megtiltá a Bearniva.l alkudodsba bocslltkozni vagy azon véleményt 
táplálni, hogy a franczia korona egy eretnekre ruházható; az uj 
pápa XIV. Ger·gely, II. Fülöp híve, póuzt és sereget küldött a szö
vetségeseknek, Henriket visszaesett eretnt>knek nyilvánította, s egy
házi átok alá vetette azokat, !{ik tőle elállani vonakodnának. Dc bul
lái a hóhér által megégettettek, seregei pedig megverettek. 

Ezalatt a szövetség maga io több pártra oszlott fel j a tizenha
tos bizottmány, melly Spanyolországra támaszkodva zsarnoki hatal· 
mat gyakorolt, .. aját kebelében is gyilokhoz és kivégeztetésekhez 
folyamodott, miguem Mayenne felü lkerel{edvén, öket letette :; meg
büntette. Összegyülvén az ország rendei (1591), II. Fülöp nyiltan 
oda müködött, hogy a franczia korona az osztrák ház egyik tagjának 
fejére tétessék, a melly veszély től a francziák megt·émlllvén, ru érsé
kelni kezdék IV. Henrik elleni gyiilöletöket. Ez Gondi bibornaknak 

1) Néhúny paraszt, kik Páriz,;b!l. g!l.boul!ot •zállitváu emi11.tt elfogattak, •ÍR a 
vesztőhelyre vitettek, Hemikkel találkozván, hozzá kiAltoEtotk, 11.zt moudván, bugy 
csak azért tevék ezt, mert mfu m6don nem tudták élt~lmöket megkeresni. "Kegye· 
lern, kegyelem, kiálta Hemik, és nebábe nyulván, nekik adja az abban talált ke
Yes p.\nl!it, mondván : A Bearni nagyon szegány, ba tehetná, többet 11dna.'• 
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és a lyoni eraeknek ezeket mondá: "Egy ü tk ö zetért egy, az általá
nos béltéért pedig két ujjamat adnám oda, de a mit öu kér, lehetet
len rnegtennem. Nagyon szeretem Párizs városát, az cn elsőszülött 
leányomat és kedvellemet; azért nagyobb kegyet és könyörületessé
get akat·ok iránta tanu!$itani mint amennyit ö maga kér. De megki
vánom, hogy háladatos legyen azért nel(em1 és ismerj e el, hogy ezen 
jótetemény tölem s nem Mayenne herezegt/H vagy a spanyol király-

' tól származik. En népemnek valódi atyja vagyok s hasonló a Sa-
lamon könyvében érintett valódi anyához. Mondhatom, hogy inkább 
nem akarom Páriz;;t birni, mint azt lerombolva s kipusztitva annyi 
szegény ember élete án\n birtokomba keríteni. Ellenben a szövet
ségesek épen nem riadnak vissza attól, miként Párizs széf szaggattas_ 
sék, csakhogy nekik is jusson egy darab beHile. Mind spanyolok ezek 
vagy e l s p a n y o l os o d o t t a k. l<~gy nap sem mulik el, hogy Pá
rizs külvárosai ötvenezer !irányi kárt ne szanvedjenek azon katonák 
kezei által, kik azokat lerombolják, nem is számítva azon szerencsét
leneket, kik itten életöket vesztik. Azután önnek bíbornok ur szána
lommal kell irántok viseltetnie, mert azok az ÖIJ juhai, kiknek utólsó 
csepp véréről egykor, számot kell adnia az Isten előtt; önnek szintén 

' érsek ur, ki az összes püspökök feje. En nem vagyok j 6 theologus, 
de annyit mégis tudok, hogy Isten nem veheti kedvesen, hogy önök 
igy bánjanak a szegény néppel, mellyet gondjaikra bizott , ha ezt 
mindj1\rt azért tennél{ is, hogy azáltal a spanyol királynak, Bernar
dino Mendozának és a pápai követ urnak kedves dolgot tegyenek ... 

' A más világon biinhödni fognak önök ezért. Es mikén t remélhetik 
önök, hogy engem vallásukra térithetnek, ha olly keveset gondolnak 
juhaik eletével? Ez igen szegény próbája az önök sze n tségének és 
az nem igen épületes rám nézve ... " 

A skola~ztikus érvelések és fanatikus szónoklatok által félre 
vezdett józan ész a Me n i p p e e czimii g u n y i r a t által ismét 
rendes kerekvágásába hozatott ( 1593). Öt vagy ha t iszákos, mind
annyian Rabelais és a régiek csodálói szerepeitek ebben, kik ka
czagva és dőzsöl ve halálos csapásokat ejtettek a szövetségen, szigoru 
birálat alá vévén annak minden tetteit s gunyoraik ba keverve Aris
top hanest és Luciánust, a jezsuitákat és Luthert, Mayenne-t és Gar
gantua-t, az evangeliomo!. és a pandektákat, s két nyegleként szere
peltetve a Guise pártot és Spanyolországot. A legnépszerűbb munka 
volt ez, melly valaha napvilágot látott, hol a szövetség fö szereplöi
nek arczltrpeikben egyenitént az emberi szenvedélyek valának fol
tüntetve s ekként a mulékony események leple alatt az emberi élet 

xv. 48 
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örök mozzanatai és törekvései valának ábrázolva. A nép csak a külsö 
s a könnyebben felfogható részt vette ebben szemügyre, mindazáltai 
nagy hatást gyakorlott az rá, s engedett a józan ész ezen felhivá.sá· 
nak, mellyben a szövetségesek tulzásai, a tizenhatos bizottmány ke
gyetlensége s az idegen uralom alá való jutás veszélyei olly élénk 
szinekkel valának rajzolva. 

Más részről IV. Henrik elmés, katonás, ugyszinMn nagylelkü' 
ségéröl és jó indulatáról tanuskodú mondatai mindenlitt forgalomba 
hozattak, valamint a Marnay által szerkesztett kiáltványai ie, maly
lyekben az ékesszólás az érzelmek nemességéből fakndt ki. Külön
ben is tévednénk, ha e ldrályt szabad gondolkozónak képzelnők, ki 
elött egyik vallás épeu olly közönyös lett volna mint a másik, egyik
ben sem hivén ; levelei ugyanis eléggé tanusitják, mennyirc zaklatta· 
tott a vágytól ezen olly nagy fontossága dolgokhan az igazsAgot meg
ismerni. 1) Egyébiránt egy idö óta már gyanuval vala eltelve a pro-

t) Lt\sd a. Rec-ueil de1 lettres mÍimvea de Hetwi I V. publit par Berger de 
Xtvery (Pá.rizs 18!3) czimii becses munk(\ban 1583-ik ávriSI a. roueni ~rsekhez inté· 
zett következ!! levelét : 

"Mon cousin, j'ay receu votre lettre, t~t croy volentiers que \',.ffection que 
me portés et a la grandeur de notre maison, VOUS fait parler. Le brnit qne vous 
dictes de mon intantion d' aller ll. la Cour, e• t tres vray. Toutes les fois q ne je verray 
plus d'utilité pour le sí'rvica du roy, a y aller qn'll dE~meurer icy, je seray prest It 

partir; et le; choses, gríl.cc a. Dieu, s'achernineut tellement en ces qnartiers, q ne j'es· 
perc quo ce sera hientost. 1\Iais sur ce que vous adju~tés, que pour estre agréable 

a la nobles~e et :m peuple il fandrait que .ie cangea•se de religion, et. me réprésen
t~s des inconv~niens si je suiM aultrement, j'estime, mon cousin, quo les geni de bi
en de la nohJesse et du peuple, auxquPis je désire approuvP.r mes Rctions, m'aime· 
ront trop mieulx aft"ectionnant una religion, que n'en ayant du tout poinct. Et ils &U· 

raient occasion de croire qne je n'en eusse poinct, si, sans con'lid1ha.tion aultre que 
mondaine (car aultre ne ni R!légués en vos lettres) ils me voyaient passer d'une a 
l'a.ultre. Dict.es, mon cou.•in, b. ceulx qui vous metten· t<-lles choses en avant, que 

a. religion, s'ils ont jamais sceu q ne c' est, ne se despouille pas comme u ne chemise ; 
car ell•l est au coeur, et gríl.ceM b. Dieu, si avant imprimée au mien qu'il est au~si 

peu a moy de m'en dép:\rtir, con11ne il estait. &u co:nmencement d'y eutrer, es 
tant cette gr&ce de Dieu seui et non d'ailleurs. Vou< m'allégu~s qu'il peut mesavc
nir au roy et a monsieur. Je ne permels jnmais b. mon esprit de pourvoir de si loing 
b. choses qtl'il ne m\•st bienséant ny de prévenir, ny de prévoit·, et n'assignRy oncq 
ma grandeur Aur la mort de ceu'x auxquel~ je dois mou Hervice et mn vie. Maia 
quand Dieu en anroit. ainsy ordonné (ce qui n'advienne), celuy qui auroit ou vert eeste 
porte, p>tr la mesme prwidence et puis.ance nou; "'r'\Uroit bien applanir lll voie; 
car c'est luy per q11i les roys regnent, at q•ti a ~n sa m~in le r.oeur de~ peuples.Cro
yez moy, mon couein, que It~ courK de vot.rtl vie vou• ApprPndra qn'iln'••st que de so 
rem ettre en Dieu qui conduit toutea choHea, et qui ne punit jarnaia rien piu~ aévero-
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testánAok fejei iráut, éHzrevcvén, hogy ezek nz orszig szétdarabolll. 
sára s a hübériség és az aristocmtia uralmának isméti felelevenité
sére törekszenek ; mig ~llenben a htholikusok között számos olly 
tekintélyes férfiakra talált, kik a nemzP-tiségnek és trónnak egyaránt 
hivei valának. É~zrt~vevé továbbá azt iR, mit eg-y csalárd politika 
elödjei szenwi l•löl eh·ejtett, hogy t. i. az Ul'ulkodónak nem a megha
sonlott ~s nyugtalankodó nemességLen dc n népben kell keresnie tá
maszát, s cv~gböl enyhiteni aumtk inségeit, s katontl.skodásra szólitani 
nem a katholikuilokért vagy hugonottákért de saját nyomoraik nevé
ben Francziaországé1·t, mindennemii pártoskodók ellenében s a béke 
és igazság helyreállitása végett. Számittbból-e tehát vagy meggyö
zödésböl, Henrik még egysze1· elhagyta a protestantismust s ösi hi
tére tért; minek kl)vetkeztébeu mindennap jobban szaporodott pártja 
s végre Chartresben ki1·álylyá koronáztatta rn11gát (ló94). 

Ekként d lévén távolitva az iit·iigy, me Ily miatt a p&.tizsi de
mo eraták a törvényeli örököst a franczin trónról kizárni akarták, 
Mayenne elhagyta a fővár·ost, s a nép Henriket élteté, ki a legfénye
sebb diádal között, mellyben valaha király részesíttetett 1 bevonult 
Párizsba (marczius 22). Midön kisér·ete a nóptömeget félre akará 
terelni, ezt mondá nekik: "Engedjétdt öket előre nyomulni, hiszen 
égnek a vágytól látni a királyt." És hozzátevé: "Feledést hozok 
magammal a tévedések iránt s emlékezést a teljesitett szolgálatoknt 
illetőleg." Még a bosznt-szomjazó katonákba is képes becsepegtetni 
nemes lelke gyengéd érzelmeit s kegyessége eszközeivé varázsolja át 
azokut; midön azé1'1 némellyek fejedelmök lege,?ges:;r,telhetetlenebb 
ellenségeit megmutatnák nekik, igy feleltek: "ük nem ismerték a 
mi jó királyunkat. u Néhány polgár be alcarván zál'lli a város kapuit, 
ö felkiáltott: "Nem kell többé zár. Talán nem hisznek az én ke
gyeimben, vagy méltatlanoknak tartják azokra magukat? akkor csak 
hadd menjenek el a spanyol vagy pápai követte)." És midön ezek 
seregeikkel elvonnlandók valának, igy kiáltott utánok: "Tisztelete
met ur·ok számá1·a, ugy hiszem nem látjuk többé egymást." Még azon 
estve kártyaasztalhoz ült Muntpensier herczegnöveL 

Még az adoma is jelentö~éget nyl'lrt azáltal, hogy ezen ritka jó
sá.gu királyra vonatkozott, kit az embe1· elfeledett csodálni, hogy an· 
nál inkább szerethesse öt. 

Eközben VIII. Kelemen, nehogy Franc?.;iországot késedelmes-

ment qne l'u.bus du uom de religion. Voi lll., mon cou!in, mon intention, en laquelle 
j'esp~e que Dieu me m11intiendr•·" 

48"' 
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kedése által elveszítse, mint pl. VII. Kelemen Angolorszlígot hirte
lenkedésével elvesztcttt>, Henriket az egyházi átok alól feloldozta s 
az egyházzal kibékítette. 1) A ti. bbi városok utánozzák Párizst; a 
róurak, kik a tartományokban m~~ogukat függetleniteni reméllék, meg
hódoltak; az ujból szerencsét pt·óbáló spanyol sereg megveretik, s 
végre Mayenne is alája veté magát Henriknek. Ez igen kövér volt, 
s egy ízben a király egy gyors sétábau erősen kifárasztván iH, ne
vetve igy sr6ólott hozzá: "Ez az egyetlen rosz, amivel önön magamat 
megboszulni szándékoztarn." 

És valóban, hogy a pártoskodások lecsendesitlethessenek, illy 
kegyességre, illy józan, vidám, becsUletes, takarékos s a nép jó indu
latára alapitott kormányra volt szükség. Az udvarban még rninden
kinél élénk emlékezetben valának a régi gyülölsl\gek s az elvesztett 
hatalom utáni vágy; a király nem lett volna képes azokat kitünte
tésekkel ét! kincsekkel kárpótolni; rnit tett tehát? őszinteséget és 
nyájasságot tanusitott irányokban, s vállalataik elbeszéltetésével, já
tékkal s fáradságos vadászatokkal szórakoztatá öket ; ha pedig vala
melly önkényes tctt1·e sarknltatott, azt felelé: "Két ur tiltja azt ne
kem, az lsten és a törvény. u Régi ellenségein~k hivatalokat adomá
mányozván, a vegyészhez hasonlitá magát, ki magukból a mérgck
böl késziti azok ellenszereit; és azt mondá, hogy a boszu gyönyöre 
csak pillanatig tartó, a kegyességé ellenben iirök. A tö1·ök követnek, 
ki csekély Örsége felett csodálkoznék, ezt mondá: "Ott hol az igazság 
uralkodik, nines sz ük ség eröre." 

Két hirneves férfi vala barátja és táma~za, t. i. Philippe de Mor
nay, Plessis-Marly Ul'a és Maximilien de Bethuue, Suily-i herczeg. Az 
elsö (1549-1623) merev protestáns, kitünő katona, jeles államgaz
dász, mély belátásu és őszinte politikus, korán megé•·tvén, hogy a 
bünök rohanó árja ellenében fél-erények nem elegendők, királyának 
miként a nevelő, de a józan és nemes érzelmek ben gazdag nevelő 

növendékénok illy irányban adott tanácsokat. 2) Határozottan ellenzé 

1) Ezen esem&ny eml&kére Rómában n Santa Maria M•lggiot·e terén levő 

oulop emeltetett. 
1) Mint követ III. Henrik udvarAnál 1ó84-ről igy it·t hozzá: l•'elség, az 

Iaten maga s~almazta önt, midőu Pau-ban elhatározta a királynak az állama el 
len azlltt titkos cselszövényeket felfedezni, daczára a politikai tekinteteknek, mely
lyek önnek az ellenkez<lt javasolták volna_ Ezáltal ki0rdemlé nz ö teljes bizalmát 
olly időben, mid6n a korona-hercz~g 6 fönsége halálos beteg•égbe esvén, ön lett a 
trón törv&nyes örökösévé; de gondolja meg, hogy e pillanattól fngva Francziaor
azlg és Europa szemei fels6gedre vagynak függesztve. Evégből ugy kell intt\znie 
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ií, hogy Henrik n ka1holici8musra térjen, mig ellenben Sully taná
csolta azt. Buzgó kálvinista volt különben ez is (1560-1G41)dchaj
lékonyabb politikus; nngy katona dc egyszersmind jártas a polgári 
kormányzat kUiönböz(j ágaiban is j helyes itélettel karcita át az egé
szet, nem mdlözve a rrszletcket j tanácsol~at adott a királynak anél
kül, hogy szem·edélycit simogatta volna; az elméleti általánosságo
kat kerülve a valóhoz s egyáltalában ahhoz ragaszkodott, mit az or
szág javára üdvösnek vélt; (í is belátta annak szükségét, hogy a ki
rály a néppel tartson, elnyomván a nomességet, melly kettejök közé 
é kelte magát; R állandóan oda törekedett, hogy rendet és takarékos
ságat hozzon be az államháztartásba, melly annyi visszaélések és bo
nyodalmak után olly nehéz feladat volt, hogy csakis az ö roakacA tö
rekvéseinek sikerülhetett az. 

Henrik birtokába keríté ugyan az országot, de szegény, szét
marczangolt és felforgatott állapotban jutott az kezéhez; háromszáz 
harmincz milliónyi adósság terhelte az államot, mellynek összes jöve
delme alig rugott harmincz millióra, és emellett annak behajtása s 
általában a pénzitgyi hivatalnokok visszaélései nagy összegeket nyel
tek el. A Rouenben összegyllit rendeket (1596), kik valameily men
tlíszer javasiása végett hivattak egybe, igy &zólitá meg Henrik : nHa 
szónoki dicsöség után sovárognék, inkább szép szavakat mintsem jó 

egész életét valamint egyes tetteit, hogy a közönság ne csak semmi megrova\sra 
mélr6t ne találjon azokban, de ellenkezőleg dicsáret~seknek tfinje nek fel azok ellltte. 
Ugy értem ezt fölség, hogy a király az irAnyában tanusitott tisztelet, a herezegak a 
testvéri eH érzelem, a parlamentek az igazs!gszeretet, 11 neme88ég a nagylelkűség, a 
nép a java iránti •zorgoslwdáa, a po.ps!g 11. mérséklet, ellenségei a kegyesség és enge
dékeuység, s mindny!jan a miuden hütlenség-, tettetés-, bos:.u és gyülölettlll ment 
j 6 indulat miatt elismeréssel viseltessenek ön iránt ; ameily erények már ugyis ön
nel születvén n~m kellett vala llzol<at megszerezoie. Szükséges tovAbbá, hogy az 
ön háza fényes, tBnácsa mélt6sAgteljes, személye komoly s tettei követkemetesek 
legyenek s !llhatatosságáról lanuskodjaoak. A;,;ért mondom ezt felség, mert ön ed
dig elégnek tarto\. a rágalmak elleuél>en saját lelkiismeretének tanubizonysigára 
hivatlwzni ; de ha ezen elv helyeselhető is egy magán férfiuhan, ki csak önmaginak 
tartozi!< számHdásHal, önnek, ld milli6kért született, nem elég erényesnek és esd
lyesnek lennie, de emellé még az is kívántatik, hogy a közvélemény által annak tar 
tassék.Engedjen még egy szót fBlségedhü szolg!jának: eten nyilvinos szerelmeskedé
sek,mellyekre ön a1myi időt pazarol,;dllnkivüliek ; most már sterelmeskedjék ön Fran
cziaországg al, a mi tiszta és törvényeo voull/limakat terem ön azámár&, midlln BB 

Isten, jog, rend és örökösödés trónra szolitandja. 
Felette fontosak, és telvék nyiltszivüséggel a.z ll Memoire jBi. Li~d BBin

tén Mlrabeau Elo9e de Sully, 1789. 



aka.ratot hoztam volna őnök közé. De en inkább Francziaország FIZil

baditójánalt és ujjá teremtőjének akarok tartatni, hogysem nagy szó
noknak. Az ég kegyelme, hii szolg:tim üdvöR tanáct~ai s vitéz és 
nemrsRzivil nemességem fl'gyvcre által már 11ikeriilt azt 11 szolgaság 
ból é8 enyészetből ~iragadni, mo11t régi hatalmába éH flinyébe aka
rom visszahelyezni. Vegyanek részl önök ezeu második dicsőségben, 
valamint részt vettek az nlsöbcn. Nem azért hivtam össze önöket, 
miként elődeim, hogy akaratomat vakon júváhagyják , de hogy ki
kérjem tanácsukat, hogy abban higyek s kövessem azt, szóval, hogy 
magamat az önök oltalma alá helyezzem. Ritkán jönnek illy gondo
latra a királyok, a megőszült és győztes férfiak, minö pl. én is va
gyok; de azon szet·etet, melylyel alaltvalóim iránt viseltetem, s azon 
vágy, melylyel országom jólétét előmozdítani törekszem , mindent 
könnyűnek és becsületesnek tüntetnek fel előttem. :• Az or!lzággyülés 
azonban mint rendesen csak cziYakodásokk11l és haszontalanságok 1; al 
töltötte el az idöt. 

Felette érdekesek Henrik azon levelei, nwllyekkel Sully t a 
pénzügyi fő felügyelőség elfogadására igyeltszík birni. HU rajzát 
adván az ország állapotának igy folytatja egyik levelét: nEl akaro111 
önnek mondani azt is, hogy rninő helyzetbe jutottam j nevezetcsen 
csak néhány lépésnyire vagyok az ellenségtöl, s alig van egy lovam, 
mellyen harczolhassak, jó fegyverzetern p• dig épen nincs; ingeim 
mind szétszakadoztak, ft>löltömböl künn vannak a könyökeim, kony
hám többnyire hideg s két nap óta majd enne! majd annál ebédukk 
és vacsorálok j mert embereim azt mondjá.k, hogy nem képesek ci
látni asztalomat, annyival is inkább, hogy fél Ó\" óta egy fillért sem 
kaptak. Már most itélje meg ön, érdemlem-e rin, hogy igy bánjanak 
velem, s tUrjem·e, hogy engem a pénzitgyi tis?.tvisdök és kinustárno
kok még tovább is koplaltassanak, mig ök magok gazdag asztalokat 
tartanak; hogy az én házam ~ziik~~~get szenvcdjen, az övék pedig a 
jólétben uszszon; és vajjon nem kötdes-e ön rajtam olly szives ba
rátsággal segíteni, aminö,·e! én önt erre kérem. 1) 

Sully· valóban mindent elkövetett, hogy a pénzügyet l"cndezze. 
Az uj világ felfedezése és a hábornk következtében a vagyon értéke 
általában fel lévén forgatva, czélszertibb eszköv.röl kelle gondoskodni, 
mellynek segélyével a pénz beszerezhető s megtartható lenne, s egy
szersmind szükségessé vlilt az adók szabályozáRa; és ekként szarma-

1) Amien•böl 1696 éTi April 16-röl. 
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zott a pénzügyi tudomány, melly Suily-nek és az angol parlamentnek 
köszönheti !ételét. Ö volt az első pénzügyi fő felügyelő, ki nem talá
lomra járt el, hanem szot•vezö lángelméjével áttanulmányozta lt'ran
rziaország segédforrásait és terheit, s első volt, ki ezek nyomán elő
leges költségvC>tést készitett, ~ egyszersmind a nemesség pénzügyé 
nek romjain a mai állampénzügyet felállítá. Hogy az államadósságot 
törleszthesse, minden kiadási úggal egy jövedelmi ágat állított szembe, 
mellynck nem volt szabad m{Ls czélra fordittatnia. A bérlőket, kik 
százötven milliót vettek be s a kincstár·ba csak harmincz milliót szol
gáltattak be, megfékezte; az idegen fejedelmeket a vámok zálogba 
vagy bérbe való vételétől kizárta; az eladósodott földművesek iga
vonó marháinak vagy szarszámainak lefoglatását eltiltotta; a kato
náknak a parasztokat mars vagy elszállásolás alkalmával nyomor
gatni és zaklatni nem engedte j a tartományok kormányzóinak kap
zsiságát megfékezte j mindez pedig annál bámulatosabb, hogy pél
dányképül egyik elődjét sem vehette, s emellett annyi rendetlensé
get kellvén orvosolnia, ezáltal valamennyi sértett érdek gyülöletét 
magára vonta. 

A sokféle adókat, mellyckkel a nemesek a népet terhelék, 
megszüntetni, s a pereket a király ítélőszéke elé igyekezett vonni; 
de noha a népnek lehetőleg kedv1~zett, semmiféle képviseletet nem 
engedélyezett számára j s mig a nemesek a fényüzés- és dicsvágyban 
keresték gyönyöreiket, a népet kereskedelemrnel és munkával akará 
elfoglalni. Felismervén hogy az alattvalók vagyonossága veti meg a 
fejedelem vagyonosságának alapját, fö gondját a fö.lnmivelés emelé
sére forditá, azt mondván: "Francziaország emlői és aranybányái a 
földmüvelés és baromtenyésztés" ; ro inek következtében az eddig mü· 
veletlenül álló földek feltörettek j ö pedig megszünteté a belső 

közlekedés akadályait, egyszerURité a jövedelmek beszedését, eltörl é 
a nép terheltetésével járó engedményeket, ugy::lzintén a kereskedelmi 
czikkekre kivetett gyülöletes adót, mellynél fogva minden franknyi 
érték után egy sou vala fizetendő ; és nem mult el év anélkül, hogy 
a népen valameily adónem megszüntetésével ne könnyitett volna. 

Az ipar jelentöségét félreismerte, mint nemes a meateremberek 
B mint kálvinista a fényüzés it·ánt megvetéssei viseltetvén. Sőt any
nyira ment, hogy emiatt meghasonlott Henrikkel, ki Olivier de Sar
res ( !539-1619) tanácsára hallgatva 1) ~)rendelte, hogy minden 

•) Ö irt& a Théd,-e d' agriculture (1604) czimü munkát, mellyben a legbasz
nosabb mestersés feletti oktatÁllainak drámai fordulatot bir kölcsönözni, 11nélkül 
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megyében ötvenezor eperfa ültcttctnék. 11 l\1it nyerüuk (lllondá ö) a 
selyem-ipar behozásával? A nép ekként a terhes mezei munkát oda 
fogja hagyni a sokkal könnyebb és kevésbbé fárasztó sclyeru-gyár
tásért. Eddig a legjobb katonákat az izmos földmüvcsek és eröteljcs 
iparosok családjaiból nyertük; ha már ruost ezeket a c:,~upán gyermek
rnunkához szokott egyénekkel fogjuk pótolni, nem lesznek többé 
harczképes katonáink, nem erös hadseregünk, melly Francziaország
nak jelen helyzeténél fogva olly elket·ülhetlenül szükséges. Azután a 
mellett hogy a falusi népet elerötlenitjük, a városiak közé beviszszük 
a fényüzést és lkövetkczményeit. Kérdem már most, nincsenek-e 
Francziaországban elég sőt tulságos számban olly haszonvehetetlen 
embereink, kik arany és biborruhák alatt valódi niíi erkölcsöket 
rejtegetnek?" t). 

Őszintén bevallja továbbá, hogy a hintók használatát akadá
lyozni, vagy legalább e hiuságot drágán megfizetlelni szándékozott j 
ugyszintén szigoru inquisitio alatt akará tartani a tékozló és kicsapon
gó egyéneket s egyszersmind eltiltani neldk a jelentékenyebb köl
csönöket, ha igazolni nem birnák, melly czélra lennének azokat for
ditandók. Ugyanezen előitéleteknél fogva a külföldröl behozott árak
ért fizetett összegeket ugy tekinté, mintha azok Francziaország zse
bébőllopattak volna ki, s azért egyik volt az elsök közöl, ki a sze
rencsétlen kereskedelmi rendszet·t behozta, szigoru büntetéseket szab
ván a. dugárusokra j a külföldi pénzeket a forgalomból kizárta s meg
parancsolta, hogy azokat az illetök a pénzverdének kézbesítsék, mi
nek következtében a tőkék a forgalomból kivonattale Midön pedig 
a párizsi selyem-kereskedök, mint J'ende3en szep posztÓ és selyem
mel bélelt ruhájokban öltözve,- nála megjelcutek volna panaszaikaf 
elöadandók, Sully azok vezetőjét kezénél mc~fogva s köriilforgatva 
igy szólitá meg: "Hogyan? i)niik síránkozni jöttek hozzám, és szeb
ben vagynak öltözve mint (·~n. Hogyan? ime itt tafota, itt damasz, itt 
ismét himzések" j és igy folytatta még tovább, kitréfálván iíkct; kik 

hogy ev~gböl a párbeszédet haszniLlná. Egy müv.·lt l'~al<íd:tpll. ez, ki ezolgái 
kézi munkt\ja Alta! gyümölcsöztetni tudja földjeit. 

1) Mémoiru dea IIG!JCB et royales oeconomie1 d' Estat etc. II. köt. 289. lap. 
E munka a tizenk~t titkinnak a ministerhez intézett jelent~s('it tartalma:r.za; ma
gában száraz ~~ unalmas ugyan, de vonz6vá. teszik azt az abban tárgyalt érdekes 
dolgok s azon ismeretek, mellyeket belöle a11 államügyeket, különösen pedig 
Henrik jellemoH illetőleg meritbetünk. 
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is szégyenökben eRakiJamar eltávozván m11gok ltözött illy nyilatko
zatra f~kadtak: ::A szolga kevélye b L mint u1·a." 

Es mi klivetkezett ebből? Az,hogy az olaszországi kereskedők, 
kik Angolországba és Flandriltba l<'rancziaországon keresztül szál
liták áruikat., visszarettenvén a tcrheR vámoktól, ezeket kikerülen
dök, rnostan tengeri utnkat választának; s igy boszulták meg magu
kat azonnal az államgazdászat terén elkövetett tévedések. 

De a kormányzat többi ágai is hasonló nyomoru helyzetben 
valának: a közigazgatás össze volt bonyolodva, a parlamenteknek 
senki sem engedelmeskedett, a nemesek épen olly engedetlenek és 
hatalmaskodók vnlnnak mint a hübériség idejében, a tdkötölt üresen 
állottak, noha két világ keletkezett, a szomszéd országokat gazda
gokká és hatalmosokká teendök. 

IV. Henrik fegyelmezte a rendes hadsereget, a bizonytalan 
ideig szolgáló honvérleéget pedig elbocsátotta ; 1) a lőfegyver viselé
sét eltiltotta; a nemeseket ismét arra intette, miként ahelyett, hogy 
a királyi udvarban tétlenül élnének, inkább gazdálkodásuk után néz
zenek ; a párbajokat eltiltotta, egy évben négyeze1·-nemes esvén azok 
áldozatául; s mig Spanyolországban a népet a nemesség jólétének 
emelésére akarták felhasználni, ö a nemeseket is a közteher viselé
sére törekedett szoritani. 

1) "Az akkori hadvez6rek valamennyi jelentéseiheu még a Su Ilyéiban is 
minden tartózkodás nélkül felemlittetnek a rablások, mellyek egyik vagy m!Jsik 
vArosban történtek, ugyszintén azon összegek is, mellyek az illetök által illy 
m6don szereztettek. Ezek pedig néha olly jelentékenyek valának, miltént azon
kivül hogy a hadvezére[( tábori költségeit tökéleteseu fedezték, még azok va· 
gyonát is gyarapiták. Sully felemliti, hogy Saint-Germain külváros kirablása al
kalmával tizennyolczezer frankot kapott, és olly apró városok Harczából is, minö 
pl. }'ontena• Poitou-bRo, ennél még nagyobb összeg jutott neki. A foglyokkal va-
16sAgos kereskedés üzetett s gyakran hatvan· söt százhuszezer frankra is ru
gott egynek váltságdíja. De legnagyobb hasznuk volt ebböl a nyerésr~:kedöknek, 

kik egyik ugy miut a m!sik félnek ötven- hatvan szásztólira kölcsönöztek. Igy 
pl. Zarnel baukár h/nom vagy négy év alatt olly vagyonra tett szert, melly nap
jaiokban hét- nyolcz millió fraokot tenrie, s mindemellett mindvtlgig becsületes 
embernek tartatott. Bussy Lccle•·c ugyanannyi idiS alatt anélkiil hogy csak ki is 
ment volna Páriz~b61, reu<lkivüli vagyont szerzett magának •. A kereskedés fela-. 
kadása és a hitel tökéletes megsemmisitése- akadályozv6.n a pénzforgalmat, né
mellyeknél iszonyu p.;nzösszeg volt összehalmoz va, ami azután rablásokra és zsaro
lásokra adott alkalmat. Valóban csodálatos, hogy hat évvel kéoöbb e szercucsét
len idö.zak ulfm a pém:ügy terén a legszebb rend és jóhiszemlíség hozatott lét· 
re." Lacretelle. 
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És épen abban áll Francziaország l'me nagy kibékéltetöjének 
érdeme, hogy felfogván a nép jelentőségát , szükségesnek látta azt 
vállalatai részesei vé tenni; n Pm oda törekedett ö tehát, hogy azt a 
nemesség uszályhordozójává s reformátU!'!SIÍ vagy katholiku~~á tegye, 
de minden igyekezetét arra forditá, hogy kényelme!l létet, s ami ebből 
önkényt kö'l'"etkezik, függellensP.get biztosítson számára; innét amaz 
ismeretes vágya: "Reméllcm, ólek addig, hogy vasárnaponként miro
den parasztnak tyuk főjjön a konyháján." .Ma is birjuk azon terve
zetct, melly által Sully Francziaország ujjáalkotáaát czélozá, s ez a 
következő : 1-ször, Valamennyi lllzad ö engedelmességre szoritandó, 
hogy a király ekként országában valódi ur legyen. 2-or, A külön· 
bözö vallások és felekezetek közötti harag és gyülölség elfojtandó. 
3-or, Egy pontos kimutatás készitendö az ország jövedclmeiröl, ezek 
eredetéről és behnjtási módjáról , ugyszintén az utóbbi tekintetben 
czélszerüeknek látszó ja.vitásokról. 4 er, Egy másik kimutatás Fran · 
cziaország összes adósságairól, nem különben azon eszközökről, me
lyek által azok Wrleszthetők lennének. 5-ör, Az összes polgári és ka· 
tonai tisztviselökről egy lajstrom vezetendő s azok száma és illetékei 
amennyire lehetséges kevesbbitendök. 6 or, A király és főurak váro· 
sairól és várairól szintén egy lajstrom készítendő, me~eleltetvén 

benne azok, mellyek egyáltalában szükségesek, ugyszintén azok is, 
mellyek leromboltathatók lennének, anélkül hugy azon egyének, kik 
iránt kimélettel kell lenni, ezáltal megsértetnének. 7-er, Az ország 
határai s különösen a tengerpartok szemle alá veendők, azokról pon
tos földabroszok készitendők, s ezekben azon helyek, mellyek kikö
tök és révpartok állitására alkalmasak, megjelelendök, hogy ekként 
Francziaország oly hatalmas legyen a vizen, minö a szárazföldön. 8-or, 
Francziaországnak a szövet~óges fejedelmeket illető összes szenve
döleges adósaágai elismerendök, s azon államokkal, mellyek az oszt
rák házat gyülölik vagy félik szövetség kötendő. 

Antonino Perez II. Fülöptől Henrik udvarába szökvén, ennek 
vendégszeretetét e három szóból álló tanácscsal hálálta meg: Ro ma, 
c o n se j o 1 p i e l a g o. És valóban IV. Henrik a pápákkal jó vi
szonyban állott, a jó tanácsokat fölhasználta, s a tengert el nem hanya
golta. A kereskedést szabaddá teendő Angolországgal és I. Achmet 
szul tánnal szerzödésre lépett; a tavak lecsapolását és a bányák rend
szeres müvelését elrendelte ; Párizst azépitette ; megkezdé a kórház 
és katonai iskola épitését s egyszersmind a briare-i csatorna ásata.sát, 
Dlelly a Szajnát és Loire-t Ö!lszekötendö vala; ugyszintén tervbe vet-
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te a Garonne éR Aude folyamok egy11sitéRét és ezáltal a két tenger 
összekapcsolását. 

Francziaország most Amerikára is kiterjesztbeté figyelm ét. 1562-
hen Coligny ~~loridába néhány hajó kálvinishit küldött, nem azért 
hogy ottan ikincReket gyiijtsen.ek, de hogy a polgári és vallási békét 
élvezhessék. Azonban Menendez spanyol tengernagy elpusztítá agyar
matot, az elfogottakat n e m m i n t fr a n c z i á k a t d e m i n t e r e t· 
n ek ek e t felakRsztatván. Dominique Got·gue~ gascognei nemes 
és Spanyolország engesztelhetetlen ellensége minden vagyonát egy 
hajóhad szerzésére fordítván, evvel megtámadta a spanyol gyarma
tokat s a lakoRok:~t n em m i n t s p a n y o l ok a t d e m i n t g y i l
k osok a t telakasztatta. Mindazáltal a francziák elhagyák ezen vi· 
déket, mint ollyat, melly ellenségök ktizel szomszédságában feküdt, 
és Észak-Amerikába mentek, hol mát· New~Foundlandot felfedezték, 
és egészen a Sz. Lörincz folyamig hatoltak, mellynek partján 1608-
ban Canada egykori fővárosát Quebeck-et alapitották. 

Nantt'sl edlclum. 
Henrik a nantes-i edictum (1598 ap ri l 15) által régi hitfelei 

RZámára teljes közbocsánatot hirdetett, s ennek erejénél fogva lak
hattak az országban, a nélkül, hogy lelkiismeretökkel ellenkező dol
gokra kényszerittethetnének ; minden hivatal nyitva állott előttök, 

anélkül, hogy a vallásukkal ellentétben álló eskUforma letételére köte
leztethetnének; felettök egy vegyes, felébon prott>stansokból, felében 
pedig katholikusokból álló törvényszék biráskodott; szabadságukban 
volt könyveket kiadni, s hitsorsosaik számára collegiuro'okat, iskolá
kat és kórházakat alspitani j az egyetem és a régi kórházak szintén 
nyitva állottak számukra; vallásukat minden{ltt szabadon gyakorol
hatták, kivévén a királyi székhelyeket és Párizs vidéké~ öt mérföld
nyi távols:lgban. Ekkor i"ík mái' hétszázhatvan egyházzal birtak és 
négy egyetemök volt Montauban-, Saumur·, Montpollier- és Sedan
ban, az öveik voltak továbbá a montaubani és la rochellei erősségek 
és tcibb mások, s ekként az államban államot képeztek, mellyet ké· 
söbb XIV. Lajos az ország f'gységének tekintetéből szükségesnek 
látott megsemmisíteni. 

Henrik azon türelmet, mellyet a protestánsok irányában gyako
rolt, kiterjesztbetőnek vélte a jezsuitákra is. Ezeknek mint ollyanok
nak, kik a gallicán egyház szabadságai s a királyi jogok iránt ellen· 
seges indulattal viseltettek, csak nagy erőiködések között sikerült 
Francziaországban megtelepedni j honnét későb a zavargós idökben 
kiüzettek. Különös dolog, hogy ámbár azon vélemény tápláltatott fe· 
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!ölök, miként ötödik fogadalmuk által cngcdeluJes!l(·gct esküdtek a 
sp1.nyol kil'álynak és hogy II.l~'illöpél't mindcnnap imáclkoznak, mégis 
Spanyolhonhan iildöztettP.k a?.: inqui~itio slit a király által is, kinek ép:•n 
nem tet~:r.ett ezen életerő!! Rzerzct, kivált pedig azon hatalmuk,mellynél 
fogva a tiltott könyvek olvasását megenge,lhették s az eretnekel{et ahe· 
lyett hogy máglyára kiildcnék,feloldozhatták. Hen1·ik visszahívta öket 
(1603)1 s nz ügyes és mé1·sékelt Coton atyának sike1·ült a királynak 
irányokban taplátt balvéleménycit eloszlatni. Egykor a gyónási ti· 
tokról beszélgetvén a királylyal, ez igy f:zólitá meg öt: nÜn tehát 
nem jelentené fel azt, ki engem meggyilkolni szándéko?.:nék?- Nem 
felség (felelé a jezsuita) hanem a gyilkos és felséged közé álla nék." 
l\li több, Henrik maga védelmezte öket a pm·lamentben, és De Thou, 
a jezsuiták egyik fő ellensége, idézi ezen be~zédet, ugy amint azt a 
király szájából hallotta: "Köszönet a személyem iránt táplált figye
lemért és aggodaloméJ·t, de mindazt, mit önök e részben eléhoz tak, 
már én eleve megfontoltam. PoisRy-ban a jozsuiták nem dicavágyuk
ról d~ fényes tehetségökről tanuakadtak; és én nem tudom, hogyan 
lehessen dicsvllgyról vádolni azokat, kik a püspökségeket és más 
egyházi méltóságokat visszanta8itják, sőt fdfogadják, hogy azok után 
nem fognak sovárogni. Mi csoda, hogy az «'gyháziak görbén néznek 
rájok? a tudatlanság mindig ellensége a tudományoeságnak. A Sor
bonne kárhoztatá öket, anélkül hogy ismerte volna. Az egyetemnek 
van oka öket visszaóhajtania, mert eltávozásuk következtében üresen 
maradt az, a,tanulók önök tilairnai ellené•·e az országon kivül és belül 
egyaránt felkeresvén öket. Azt mondják önölt, hogy a szép tehetsé
geket magokhoz édesgetik és a jobbakat l{iválogatják? én emiatt 
még inkább becsülöm iikr.t. Mirliin én hadsereget alakítok, azt aka
rom, hogy a legvitézebbek vétessenek fel abba, s egrzersmind azt 
óhajtanám, hogy önöl< közt is csak nz arra méltó egyéniségek fogla}. 
nának helyet, s hogy egyáltRiában ez u·ény lenne a kitüntctérJek meg
különböztető jegye. Ugy jutnak be a vároRokba, amint tudnak? 
de ugyanazt teszik mások is, és én magam iB csal{ ugy jutottam a 
trónra, ahogy tudtam. Meg kell vallani, hogy tevékenységök és eré
nyes életök által minden sikerül nekik. Mi tanaikat illeti, épen nem 
vagyok hajlandó hitelt adni az e tekintethen ellenök ernrit vádaknak, 
annyi növendékök küzött, noha ezek nérrtclly része vallását megvál
toztatá, egyet sem találván, ki azt állitaná, miként hallotta volna tő
lök, hogy. a zsarnokokat megölni, vagy a királyokkal összeesküdni 
szabad legyen (s itt egyes esetekre tér ki.). Mondják, hogy a spanyol 
kir á ly felhasználja öket; én szintén fel akarom használni öket, Fran-
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czinországnak nem lévén sanbad Spanyolhonnál alább állania. Hagy
ják rám önök egészen ezen ügyet, nehezebbekkel is megküzdöttem 
már én ; és legfölebb azt tegyélt önök e tel<intetben, amit én mondok 
és pal'fmcsolok." 

Mindazáltal a Henrik élete ellen elkövetett gyakori marényle
tek a jezsuítáknak és kapuczinusoknak rovattak fel; Jean Chatel 
ugyanis, ki Henriket száján megsebesité (1594), azt vallá, miként 
ezen tettet azért követé el, me rt a jezsuitáktól azt hallá, hogy üdvös 
cselekedet lenne egy eretneknek és zsarnoknak meggyilkolátia. En
nek következtében a jezsuiták mint cseud-háboritók s a király és or
szág ellenségei ujból perbe fogattak s Párizsból számüzettek ; de a 
többi parlamentek nem fogadták el ezen hatá1·oz:-~tot, és igy a vidéken 
levö collegiumaikat megtarták. 

Nem élt fejedelem, kindt több nt::hézséget kellett volna leküz
denie, több gyülölséget elfojtania s tübb ellenséget megfékeznie, 
mint épen neki. Szercnct:H~je; mert ha más királyok prózai életére 
!ott volna kárhoztatva, bizonyám egy közönséges kéjencz válandott 
belöle; igy if! tizenegy elismert természetes gyermeket hagyott hátra, 
nem is számítva egyéb tenné~zetes gyermekeit, kikről szintén ö gon
doskodott; ameily gyengéjét ellenségei ügyesen ki tudták zsákmá
nyolni. Ágyasai közöl Gabricile d' Estrées legtovább birta. vonzalmát; 
késöbb kölcsönös gyiilöletböl, de egyRzersmind okul adván, hogy e 
házasságra kényszerítve volt, elvált clsö nejétől Margittól, ki magát 
igazollmdó közreh<lcsátá ismert emlékiratait. Eközben Gabrieile el
halván (l 59 !J) a király Henriette d' Entraigues kisasszonynak aján
déküzá szivét, süt irásban megigérte neki, hogy nöül veendi, de Sully 
a király szrmei előtt széttP.pte e I\Öt\'ényt, ki megbocsátva e merényt 
Medici M~íriávallépett házasságra (16!'0), ki neki Xlii. Lajost szülte. 
Mindazáltal ötvenhat éves korában annyira bele szerelett egy tizenöt 
éves ka czér nőbe, hogy országos kérdést akart abból csinálni, 1) 

Egykor II. Rudolf követétöl azt kérdezvén, ha vajjon vannak·e urá-

1) Evvel nem azt akRrom mondani mintha hitelt adnék 11,zoknak, kik azt 
beszélik, hogy e kaczér nö miRtt SpanyolQrszi\g ellen háborut akart indítani. 
179l.ben az alkotmányozó gyülésen Lameth azt moudván, hogy IV. Henrik Condé 
herczegnőt visszaszerzer.dö egész Europát li\ngba akarta bo1·itani, Maury abbé 
felkelt, megfelelt neki s eg-yszersmind felti\rta nemes terveit "ama páratlan ki
rálynak, kinek R nép m11ig megtartá 6s áldja cmlékét." Ezen beszédet az éke~sz61ás 
egyik remekénPk tnrtom valamennnyi ujkori sz6noklatok között, s bizonyára 
minta gyanánt fog az felhasználta tn i, ha ~gy kor a görög 4s római nevelés a divat
ból ki talál menni. 
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nak barátnlli, az igy válaYzolt: "Nem tudom, de ha vagynak is gyen
géi, legalább eltakarja azokat. Jól teszi - mondá erre Henrik - ha 
nincsenek jeles tulajdonai, mellyekkcl hibáit elfedhetné." 

Egy nap a castiliai connehihle épen akkor lepte öt meg, midőn 
négykézláb rnáyzva fiacská.ját saját lu~tán lovagoltat!\. Az vissza akar
ván vonulni, Henrik azt kérdé Wle, vagynak e fiui, A midön az igen
nel válaszolt volna, tovább folytat:\ körutjnt. 1) ~:zen családias egy
szerűség nem különbrn azon hilség és szivélyesség, melylyel barátai 
iránt viseltetett, elfeledteti Rzerelmi tévedéseit. Snlly ellen egykor 
vád emeltetvén nála, közlé azt vele, s midőn az igazolása közben el
~rzékenytilvén Inhaihoz vetné m:1gát, Henrik rá kiáltott: "Mit csinál 
ön? ha valaki látná, azt hinne, hogy ön kegyelmet kapott tölem." 
Milly finom gyöngédség! 

Politikájának állandó ~~téljánl az O!iztrák há·,o~ megaláztatá~at 

tüzte ki, ezáltalazt mások elnyomásában megakadályozandó. II. Fü
löp nem 11zíint meg öt majd iisszeeskiivések, majd pedig lázadások 

1) A tört~nelern épen ugy meg•zoltta 11 pl11giumot mint a költész~t. Lásd 
Aret i no nak 1548 april haváról ~'t•anciottohoz intézett követkt•zö levelét i 

"Jóllehet tegnapelötti bHzólgeté,ilnk alkalmAval rnit.s1>m szólottam azon 
mosolyodra vonatkozólag, mellyt·e téged lelmyttim H11driával é~ An~trilwnl v;,JÓ 
enyelgl§seim inilitottak , kiknek .. gyike, 11 tizenegy éves, nyakamat lltölelte, rná
silm pedig, az ölemben ttutot.t nyolcz hónapo~, szakállamat táp<leste i ez épen nem 
azért történt, mintha azt észr" nem vettem volna, de, rniként láttad, Hzámosan 
lévén niliam öszszegyiilekezve, jobb idöre akartam azt halasztl\ni, s h11llgattam, 
hogy alkt\lm,Jag az apai gyiingérlség egy 8zép péltliLjkt isrnerto~sem meg veled. Lo
renzo és Giuliano, nz Leo, ez Kolemen pll.pák Rtyja, a nyA.ri idényt Poggio-ban töltvén, 
egykor ebéd után a délutáni alvlist kikeriilni ttkarva szoblljokb.t vouultak, hol a 
uyitott ablakon át betolul6 fris lég némi enybct ~zerezvén nekik, miután két 
nlLdpálcza akadt ),ezökbe, az egyik az egyikre a másik mA.~ikra ült, s Giuliauo 
Gialiot, Lorenzo pedig Giovannit Ba.ját hátára ülteté és igy mindegyik aarkantyu 
nélkül aarkantynzvan képzelt lovat ugy tetazett nekik, mintha vai6ban lovagol
nának, ami 11 gyermekeknek rendkivül nagy örömet sz~rze. t, 1\Z apák pedig azon 
ártatlan gyönyört ére:~:ték, melly mindeu, gyermeke boldogongát szemlélö sziilö 
kebelét el szol!ta ttllteni. Mariano, ki ltésöbb Frate dal Pi om bo név alatt lett is
meretes, ezen helyzetben látvln llket kaczajra fakadt ; amiért is az é1·intett neve
zete8 egyéniségek ·szoblljokba sz61iták öt, s ottan a tréfás és becsületes férfiut 
felkérték, hogy addig, mig neki maga .. ak gyermekel nem lesznek, ne beszélné 
el azon esetet., mellyet a két te8tvér (X. Leo és VII. Kelemen atylli) által kevéa
sel elllbb elkövettelni lé.tott; azt következtetvén ezen okos szavakb61, hogy azok, 
kik az apai gyöngédség illy külöucz nyilvlnulásán megütköznek, ha gyermekeik 
lesznek, magok is eikövetik azon balgasA.gokat, mellyeket mint gyE>rmektelenek 
má&okban nevetlégeseknek találnak, w 
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által nyugtalanitani; 3i\t Francziaországba is betört ( 1597), s a be,•e
hetetlennek vélt Amienst is elfoglalta s az engedetlen főurak altat 
támogaHatva még Párizst is fenyegt>té; de Henrik visszafoglalta 
ama várost s IL Fiilöpöt n vervinsi bekekötésre kényszeríté (1598 
msijus 2), me Ilynek erej énél fogva Francziaorszl\g vi>~ezanyertc mind
azt, mit egy mostoha századon át elvesztett. I. Károly Emánuel sa
voyai herezeg kénytelen lévén az Alpraeken tuli tortományait Saluz
zaért átengedni, Spanyolor>'~zággal és Biron lírgróffal Francziaország 
ellen szövetkezett 1) Ez a király érdekében tett szolgálataiért nem 
látván magát kellőleg megjutalmaztatva, elárulta hazáját a az idegen 
fejedelmekkel egyiittesen annak felosztását tervezte. J<,elfedcztetvén 
először bocsánatot nyert, másod izben azonban, noha bnnét bevallani 
vonakodott, ki végeztetett. A többi összeeskiivésekben, tnt'llyék száma 
tizennyolezra tétetik, Henrik mindig megkegyelnlf'zett. 

Henrik utólsó éveit békében tölte; félve és tisztelve Europa 
által, mellynek békebirája vala. Egy nagy köztársasággá akarta ö 

ezt átalakítani, melly öt örökös monarchiából, hat szabad királyvá
lasztási joggal bit·ó országból, ket democrnticus és két aristocraticus 
köztársaságból állandott. Az örökös monarchiák e kilvetkezők lettek 
volna: F1·ancziaország, Spanyolhon, N agy-Britannia, Svédország, 
és Lombardia Savoya-, Piemont- és Milauoval egyesítve; a szabad 
királyválaKztási jogg11l biró országok: az egyházi államok Nápoly
lyal, Magyar-, Német-, Cseh-, Lengyel Cll Dánország; a democt·ati
cu~ köztársaságok: Német-Alfölfl, Jnliers-, Cleves- és Berggel, és 
í;cl,wciz Franche-Comté- és Tit·olllll; az aristocraticu!l köztársaságok 
végre: V eleneze Szicziliá,·al, és Olaszország összeállítva Toscána-, 
Gen ua-, Lucca-, Mantua-, Modena-1 Parma- és Monacoból. Az elésorolt 
hatalmasságok között felmerülő vitás kérdések felett szavazattöbb
séggel egy tanács biráskodandott, melly csakis az általános -ügyekben 
határozott volna, mellyek között első helyen állottak Magyarországot 
és Lengyelhont a törökök, Svédhont az oroszok, a népeket a zsarnok
ság s a királyokat a fotT!ldalmi szellern ellenében megvédeni. 

Már a középkori pápák agyában felvillant ezen ábrándos eszme; 

1). Biron atyja egyike volt a leghirneves.,bb badvez~rtoknek. Fia IV-ik 
Henrik hll.borui idejében, halezer f8nyi sereget kérvén t8le, melylyel a pArmai 
herezeg visszavonu16 hadseregét rnegsemmisitend8 lenne, 8 megtagadra azt neki, 
kalil-ndor nak nevezve fiflt ; késöbb azonb11n négyszem közt 11zt mondá. neki : "Tu
dom, ho~y te megtehetnéd 11zt, de ba megis tetted volna, a bAboru V~ieztével 

nem várna mAa ránk mint Birooba baz& menni 8 otta~ klipoBiltiLt ültetni. 



768 

de minö biztosítékot nyujthatott az, ha nem a hábot·ut magát, mellyet 
kiirtani akart? Henrik egyébiránt ezen merész és ki vihetetlen tervek 
közöl legalább a lehetségest igyekezett létre hozni s Europát Ausz
tria ellenében egy nagy szövetséggé alakítani. S valóban végveszély
ben forgott ez, midöo egy alkalommal Franc;ois Ravaillac, angoulemei 
ifju, Hem·iket egy kevéssel átszur~a (1610 május 14). Elfogatván, 
bevallá, hogy a királyt azét·t gyilkolta meg, mert hugonotta és a pá
pának ellensége •). Azonban a dicsőítés helyett, mellyet a nép részé
•·öl várt, ennek közös gyülölete és átka kisérte a vesztöhelyre. 

Henrik politikája tulélte öt; az osztJ·ák ház elleni gyülöletet 
elöhb Gusztáv Adolf, késöbb Richelieu bíbornok s XIII. Lajos kor
mányának lelke következetesen fön tudták tartani ; és Francziaot·
szág folytonosan védte a vallási szabadságot s az europai egyensulytJ 
mignem maga veszélyeztetni látszott azt, amikor felkelni látta maga 
ellen azon félelmes szövetséget, mellytöl Europát előbb ö szabaditá 
meg. 

BUSZONHATODIK FEJEZET. 

Angolország. - A Tudorok. 

vm. llenrik. 

A Tudorok elseje, a fösvény és szigoru VII. Hemik, ki az or
szág külbékéjét a nemzeti méltóság árán, belnyugalmát pedig 
zsarnokság, zsarolások s a két rózsa-párt között kiütött háboru 
következtében megtizedelt főnemesség elnyomása által szet·eztc 
meg, a tJ·ónt egy miilió nyolczszázezer sterlinggel együtt az állam
ügyekben egészen járatlan fiára VIII. Henrikre hagyta (150fl 
april '21). Ezen tevékeny, tanulni szeretö s gyönyörhajhászó i(ju feje-

1) Mariana (De !'ege el reyia inslit. cap. 6. FmncziaOJ·azáy örök diszének 
(aeternum Gallille d~cu~) nevezi öt. Paolo szcrzete> Ca,a11bon-hoz igy irt: De
leslandum fadnus in optimum pnncipem vesirum abominantm· omnes, praele1· eos, 
quorum ars est principum eaedes , qnos irnpen.~ilt.t odi.~se mihi mtnquam satis esi ; 
1610 január 22-ri)J. És másokhoz: Dicere non valeo quanto moerore t·egis mors 
apud nos audila fuerit : unica spes libeJ·talis chri.~lianae in eo posifa esse videba
tur • . . Gommuni.~ jure fuit calamita",, qnae .Ypem bonomm fregit, el malo•·um 
audrtciam auxil. 
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delern, ki a skolasztikában és hittudományokban sokkal jártasabb 
vala mint állása igényelte volna, fényes ünnepélyekkel, harcz- és lo
vagjátékokkal kezdé meg uralkodását; példája által a főurakat el
rejtett kincseik szellőztetésérc ösztön zé, zenemüveket irt, a nép zsaro
ló it szigoruan megbiintcté: legbiztosabb módok lévén ezek a nép
szerüség megszerzésére. 

Wols .. ~·. 
'l'homas Wolsey Ipswikböl (sz. 1471), ezen felette munkás, haj

lékony s épen olly elmés mint pénzsovát· és dicsvágyó férfiú, ki sze
rény származása daczára york-i érsekké, biborookká és kanczellárrá 
léptetett elö, Cdalthamar a király legbizalmasabb emberévé és win
denható ministerévé lett, ugy hogy hAtran mondhatná: "A király és 
én akarjuk." A gazdag évdijakb61, mellyeket az idegen fejedelmektől 
huzott, szivesen pártoJá a müvészetet és irodalmat j Oxfordban egy 
collegiumot alapitott; Ilamptou-eourti palotája, mcllynek öt ud,·at·a s 
ezer ötszáz szobája volt, még ma is bámulat tárgya. Királyi pompa 
közölt s a fejedelmi udvat·ok szokásos tisztviselöitől környezve élt ö 
itt; ta1·tott het·oldot, poroszlókat, negyveu asztalnok, pohárnok s más 
illyes cselédet, hatszáz szolgát; mindenuap három u agy asztal állott 
nála tel"ilve, mellycknél magas állásu gzemélyek elnököltek j olly ér
tél{es asztali készlett el p~dig, mint G, korában egy fejedelem srm birt. 
Tizenhat káplán látta cl nála az isteni szolgAlatot s csupán a kápolnai 
zenekar egy dékánból és öt papból, egy karmesterből és tizenkét 
zenész· s ugyaoannyi énekesböJ állott. Wolsey, mint láttuk, Európa 
minden ügyeiben szerepelve, saját érdeke szer.iut kiitteté vagy bon
tatá fel mával szövetségeit. V. Károly két gazdag spanyol püspiik
séggel és azáltal, hogy a pápai h·ónnal kecsegteté, legjobban a maga 
részére hódi tá öt j de két iz ben kijMszatva az előbbi szivélye:isséget 

· gyülölet váltá fel nála, s VIII. Hemiket ~gészcn elidegenité tőle; és 
ez volt a föindok, melly a császárt I. Ferencz szahadon boc~átására és 
a madridi béke clfogadAsát·a birta (152G.) 

Hemik a l c g ke r es z t é n y e h b ez im után so várgott, melly
től a pápa a ft·anczia királyokat megfosztotta j c ltelyett azonban a 
hit védője czimet nyerte, midön Assertio scptem ;;acra
m e n t o r um a d v e 1· sus 1\f a r t i n um L u t h e r um c~imü munkA
játirta, mellyetX. Leo az ég gyémántjának nevezett•). 

A. szép és erénye.> aragoniai Katalin, V. KAroly nagynónjt', 

1) A törtéu~s~eken kivül lásd: Burnet, A~ áugol egyház liirlénehlt. 
(j, Dodd, Angolor;zllg egyhllv.i tö.-ténetét 1600-1688 ig (nngolnl) tflll9. 

XV. 49 
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Henrik fivérének volt eljegyezve; de ez tizennégy éves korában, 
anélkiíl hogy azt érintette volna, elhalván, Henrik belé szeretve nöül 
vette öt. Házassága első két évét mulatságok és gyönyörök között 
tölté, a következő tizennyolcz év alatt pedig, azonkivül, hpgy neje 
több magzatot letett, öt gyermeket nemzett, kik közöl csak lVIária 
maradt életben. Henrik ázonban másokkal is csapodárkodott, mignem 
Boleyn Annával megismerkedvén, lelkiismet·et-furdalásokat kezd 
érezni, hogy rokonát vevé nöül, s Fmnek róván fel, hogy Isten gyer
mekeiben annyira ostorozá., a tudósokhoz fordul öket kikérdezendö, 
ha vajjon nem volna-e szükséges ezen házassági köteléket felbontani. 
Wolsey, ki kezdetben ezt gátolni akará, látván ura heves szenvedé
lyét, VII. Kelemennél közvetítőként lépett fel. Ez nem akarván meg
sérteni V. Károlyt, vonakodott az ügyben itéletet hozni, s a dolog el
intézését magára 'Volsey-re, a pápai szék választott követére bizta. 
Wolsey e kényes kérdésben nom a legnagyobb gyorsasággal járván 
el, Boleyn Anna gyanuval tölté el a királyt iránta, minek következ
tében ez a bibornokot hivatalától s kincseitől megfosztá. Wolsey ez
után nem sokára meghalt (1530) fájlalva, hogy nem fejtett ki annyi 
buzgalmat az lsten mint a fejedelem szolgálatában. Palotájának a 
yorki érseki székre kell vala szállania; de megbecsülhetetlen értékü 
edények, eszközök, a többek közt aranynyal és eztisttel bevont falak, 
egy, arany tányérol~kal és tálakkal tölt szekrény s mintegy ezer da
rab jeles hollaudi festmény találtatván abban, Henrik hütlenségi 
perbe fogatá öt, és ekként a palota a királyi fiscusL"a szállván, a király 
ide tette át lakhelyét. Ha az ember figyelemmel kiséri, meonyire tul 
tette magát Henrik minden igazságon és emberi tekinteteken Wolsey 
halála után, ennek haj land ó érdemül felróni, hogy addig a kötelesség 
korlátai között tartatott. 

More Tamas. 
Henrik, ki valamint nőkbe ugy férfiakba is könnyen bele tu

dott szeretni, most More Tamást, ama kor egyik nagy tudományu 
férfiát és jeles iróját halmozta el kegyeivel, kit eszéért, tudományá
érts talán még inkább elmónczségéért annyira megkedvelt és becsült, 
hogy mindig magánál tartá, vele sétált, vele vitatkozott, s általa fü
szerezteté a neje társaságában egyhangunak látszó ebédjcit. A par
lamentet kibékéltetendö, vagy az ö lelkiismeretét elaitatandó Henrik 
neki adá át a pecséteket, ami - More Tamás sem főnemes sem pap 
nem lévén - Angolországban hallatlan dolog volt j ö pedig, ki csupa 
erény volt irataiban, hamindjárt nem egészen ollyan tetteiben, fedd
hetlen jellemét a méltóság és kincs utáni vágynak feláldozta j a ld-
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rály önkényes eljárásait védelmezte, mignem lelkiismet·ete a vallás 
érdekében felébredett. Három fogadást tett, hogy t. i. a hatalmas· 
ságok között a békét helyreállitandja, az eretnekséget kiirtandja, a a 
királyt az elválásróllebeszélendi. 1) 

A király elválása most folytonos vitatkozás tárgya volt j a tu
dósok és egyetemek kiilönféle értelemben nyilatkoztak arról j a nép 
helytelenité azt, mert szerette Katalint és attól tartott, hogy ennek 
következtében az ország háboruba fog keveredni Spanyolországgal 
s a Német-Alfölddel való kereskedés félbeszakittatik; de Cromwell 
Tamás, Henrik tanácsosa, azon tervet adá urának, hogy a nehézség 
kettévágására legegyszerűbb mód lenne magát az angol egyház fejé
nek nyilvánítani. Azért a király most avval fenyegette az egyházia
kat, hogy azon okból, mert Wolsey-t pápai követnek elismerték, 
mindnyájokat pet·be fogatandja, kik emiatt megt·émülvén Henriket 
"az egyház első védnökének, egyedüli és legfőbb urának, sőt, a mao
nyiben Krisztus törvénye megengedné, az egyház fejének" egyhan
gulag elismerték. 

Szakadá!!. 

Sikerülvén az elsö lépés Henrik tovább meot; Boleyn Annát 
nöül vette (1538 január 25), ki neki nem sokára Erzsébetet szülte. 
Ezután a pápai hatalom vétetett bonczkés alá s kijelentetett, hogy az 
nem alapszik a szentiráson s az illetök csakis a középkorban kezdék 
ezen jogot bitorolni, s ennek következtében a felebbezések Rómához 
egészen eltiltattak. A pápa előbb intésekkel azután fenyegetésekkel 
lépett fel, mignem végre V. Károly követei áÍtal sarkaltatva, meg-

') Azon idöbeo, mid!lo a tü1·elmesaég nem tartatott dicséretnek, Eraemu~ 

. i~ry ir More Tam,wSI : A kegyesség kivilló jelének tekintetett, hogy az érintett 
kaoczellllr az uj eszmékért senkit eem végeztetett ki,noba Fraoczia- és Németorsz,gban 
számosan bal,lllll büntettettek azokért." Et-a811tua ltwelei 181 l lap. Ez eléggé megfelel 
Hume,- Burnet és Voltaire-nek, kik &7.t A.llitj'k •·61a, hogy nem sokkRI volt jobb 
Torquemada-ná l. 

Nem fog ártani egybevetni 8 különbözö itéleteket, mellyeket három, egy· 

mlut61 nemzetisiSgre nézve kiilönl:özö ir6 hozott felöle : 

Rudhart, ThonWJ~ MorUB, Nürnberg 1829. 
'Macklntosh, The life of air Thonws Monu, Loudon 1830. 
De Oraon berczegoö, Thomaa MOJ-ua, Párizs 1833. 
Lásd még Campbell, "A nagy kaoczellllrok élete• (London 1844) czimü 

munkáj,t, hol olly lev<~lek közöltet.nrk, mellyck lit, nem 8 legjobb szioban res

tik le, 

49"' 
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semmisitette az elválást kimondó itéletet 1), mellyet Cranmer Tamás 
hozott, ki ennek jutalmául canterbury-i érsekké mozdittatott elö j 

azután a királyt egybá~i átok alá vetette (1534) s ekként meröen 
külső befolyás következtében eldobta az egyház ezen fonhrs tagját; 
Angolorsz:iggal minden közlekedést eltiltott j az alattvalókat az en
gedelmességi eskü alól felmenté; s itéletének foganatot szerzendő 
Po ol Reginald bibornokot, a Plantageneták utólsó ivadékát, a fej e· 
delmi udvarokhoz ltüldé. A hízelgés nagymcstere Cranmer elnöksége 
alatt tartott parlament határozatilag kimondá, hogy a papság ezen
túl a király felsőbbsége alatt áll, ki mint az angol egy ház feje ugyan
azon előjogokkal bir, mellyekkel elóbb a pápa, s ekként hatalmá
ban vagyon tizedet s évdijakat követelni e a püspökök kinevezési 
jogát a káptalanokra vagy az erre illekés testületekre vagy egyes 
személyekre ruházni; Katalinnak gyermekei, mint nem törvényes há
zasságból származottak, a trónt nem örökölhetik, de igen a Boleyn An
nától nemzettek j IJ?inden honpolgár köteles erre az esküt letenni; aki 
más értelemben nyilatkozik, felségsértést követ cl, az pedig, ki ily
lyesmit hallván fel nem jelenti, büntársnak tekintetik. Katalin soha 
nem akarta a királynői czimet letenni, sem az országból kiköltözni, 
nehogy ezáltalleánya jogát kétségessé tegye j ezt azonban, bármint 
rimánkodott is, nem láthatá j és nem sokára halála közelgését érez
vén (1536), Henriknek levelet irt, mellyben mindent megbocsátván 
neki, leányát ezeretetébe ajánlja. Henrik erre könyükre fakadt, de 
nem javult. 

More1'amás és a nyolcz v an éves rochester-i püepök Fisher János 
az elválást ellenezvén és az esküt letenni vonakodván örökös fog
ságra ítéltettek j és minthogy III. Pál pápa biborooki kaJapot kül
dött az utóbbinak, Henrik ezt meghallván igy kiáltott fel: "Jól van, 
majd leüttetem fejét, hogy ne lehessen azt hová tenni j" s csakugyan 
kivégezteté öt (1535) s nem sokára utána a másikat is. Morc neje 
által engedékenységre ösztönöztetvén igy foleit annak : "Édes Luj
zám, meddig élhetek én még? tiz- husz esztendeig? de mi ez arra, 
hogy érette az örökkévalósigot elcderéljem." El tiltatván neki az 
irás és olvasás, leere3zté a függönyöket, mondván: "Elkoboztatván 
portékáink, be kell cmknunk a boltot." V égre elitéltetett és pedig 
ugy, hogy hálóra fektetve a városon át egészen a Tyburn-ig vonszol-

l) Luther szintén l'OSZ!\lh. ezen elválást, ut mondván, hogy niv~sel>ben 

megengedné a királynak a ltétnejüséget. 
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tassék, ottan akasztassék fpJ s félholtan levétetvén négyelte~sék fel, 
szemérem-tagjai levágattaasanak, gyomra kihasit tassék, bele roPgé
gettessék s trstének négy darabja a v~ros négy kapujára, feje pedig 
a londoni hidra fiiggesztessék. Tudtára adatván, hogy Henrik azon 
kegyelemben ré8zesiti, miként lefejeztessék, felkiáltott: nA z Isten 
mentse meg barátaimat a király kegyess~gétöl, s ivadékomat az ö 
kegyelmétől. u 

Henrik most, hogy a zsarnoki hatalom minden szálait kezeiben 
egyesitbesse, bitszonokká leve 1 kilépett az egyház kebeléből, ö, ki 
előbb olly hévvel küzdött Luther ellen, sőt mi több, annak követllit 
üldözte 8 azokat, kik a hibliát a nép nyelvére forditani merészlék, 
megégettette. Az általa ezéiba vett reformatio tulajdonképen nem 
maga a vallás ellen volt irányozvas nem meggyőződésből akarta azt 
érvényesitPni de ct;upán szenvedélyei kielégítésére, a királyok 8 az 
aristocratia előnyére kizsákmányolni. Ezen reform természetesen a 
lutheranismus felé hajlott, jóllehet Henrik, hogy magával ellenke
zésbe ne jöjjön, még mindig kárhoztatá azt, megtartá a hit védllje 
czimét, s rgyaránt égettelé a lutheranusokat és katholikusokat, ama
zokat mint eretnekeket, emezeket, mert egyházi fensöbbségét és csal
hatatlanságát tagadták, mellyet ö épen ugy követelt magának a hit 
dolgaiban mint az államügyekben i amiért is Pgy franczia igy kiál
tott fel: "Különös egy ország, hol a katholikusokat felaggatják, a 
lutheránusokat pedig megégetik." A püspököket, hogy engedékeny
ségöket próbira tegye, hivataluktól egy hónapra felfüggeszté, kik, ha 
azt vissza akarták nyel'Di, hozzája kelle folyamodnioki ő pedig nagy 
kegyesen akkor amikor neki tet8zett, azokat mint meghatalmazottait 
székökbe visszahelyezte. A kolostorok eltörlése által, mellyek száma 
háromszáz hetvenhétre rugott, a királyi jövedelmek száznegyvenezer 
font sterlinggel szaporodtak; ezenkivül pedig a kincstárba pénzben, 
ékszerekben, házi eszközűkben s hagyományokban százezer sterling 
folyt be, melly összegek épen nem állottak arányban az elkövetett 
erőazakoskodásokkal. A király azt mondá, hogy azok a háborui ter
hek könnyítésére s a nagyok évdijainak fedezésére fognak fordit
tatni, de ehelyett egy pillanat alatt ö maga emé~ztette fel, még szaká
csának is jószágokat ajándékozgatván, ha az neki kedvére való ételt 
készite. A gazdag könyvtárak szélnek bocsáttattak; a főurak azt 
követelték, hogy az egyházi javak az első adományozók képvisel8ire 
szállanának i a jobb érzelmüek megbotránkoztak ezen önkényes el
járás felett i a szegények végre megfosztattak ugy az anyagi mint a 
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szellemi tápláléktól, mellyet elöbb az eltörlölt száztiz kórházban éR 
kilenczven collegiumban nye1·tek. 

Henrik most senkire sem hallgatott többé, s minthogy az általa 
felvett uj czimek megtagadáRa felségsértésnek tekintetett; számos 
szarzetest és főpapot kivégeztetett; Pool Reginaldnak valamennyi ro
konát a vé1·padra küldé; Ruffense bíbornok a vesztőhelyre érkezvén 
elveté mankóját s igy kiáltott fel: "Rajta, lábaim, tegyétek meg maga
tok erejéből az utólsó lépést" s evvel a "Téged Isten dicsérünk" 
éneket zengedezé. Aske Robert vezetése s ostyákat és kelyheket áb
rázoló zászlók alatt ét~zakról negyvenezer paraszt, az ugynevezett 
k e g y e l e m z a r á n d o k a i , nyomult most London ellen, azt kö
vetel vén a királytól, hogy a tévtanokat birdetö könyvek megsemmi
síttetnének , az eretnekek n1egfenyittetnének s a pápai tekintély és a 
kolostorok visszaállittatnának. Henrik alkudozá.sba bocsátkozott ve
lök, mindent megigért, de midön azétoszlottak volna, tömegestül fel
akasztatá öket. 

Ezalatt a lutheranismus a wenekültek becsempészett iratai 
által szitva mindinkább terjedt, s a batarodox-ok és reformatusok fe
lekezetére oszlott, az egyik a közvélemény a másik pedig a király 
tettei által támogattatván. Ez végre hat hítczikkelyt bocsátott közre 
elfogadván azokban az apostoli, a nicaeai éR szent Athanáz hitvallását, 
tovább& a keresztséget, a penitencziatartást, az urvacsorát, Urunk 
testének és vérének az oltári-szentségben való valóságos jelenlétét, 
a jó cselekedetek szükségességét, a szentek segítségül hi vásá t, a ké
peket, a ·liturgiai öltözeteket, a hamvázó-szerdai, virág-vasárnapi s 
nagy-pénteki szartartásokat és a halottakért való imákat. Általános 
helyettnöke Cromvell eh·endelte, hogy azok minden magyarázat nél
kül az összes templomokban hirdettetnének ki, és a papság engedel
meskedett, az ellenkezö felségsértésnek tekintetvén_ Ugyancsak ö a 
nép részére közrebocsáttatá az I n s t i t u t i o n of C h r i st i a n 
Ma n-féle katekizmust, mellyben egyenesen ki van mondva, hogy a 
kath. egyházon kivül nincs üdvösség, mindazáltal a pápa felsöbbsége 
megtagadtatik s helyére a királyé állíttatik. Ezután az ünnepek eltöröl
tettek, az ereklyék és csodatevö képek megégettettek, Becket Tamás 
pere megujittatott, ugyanazért ö megidéztetett s makacssági itélet 
folytán decanonisáltatott, megégettetett s javai elkoboztattak; továb
bá a király a biblia fordítását átnézeté B kiadatá, ugy azonban, hogy 
aki azt a családfők kivételével olvasni merészelné, egy havi fogság
gal büntettetnék. Azután a reformatusokkal személyesen vitatkozott 
~~ Simnel Lambert ellenében öt egész óráig védelmezé Urunknak az 



oltáriszentségllen való jelenlétét, végre is szabad választására bizta 
azt elhinni vagy meghalni, s csakugyan elevenen megégettetté öt. 
Sokkal engedékenyebbek valának Cranmer és Cromwel, mégis, noha 
magok lutheranusok, önkényt sjánlkoztak hitsorsosaik elitélésére j és 
minthogy a felsegsértési büntény igazolására nem mindig találtatott 
elegendő próba s ekként az illetök halálra nem ítéltethettek, Crom
wel a parlamentben keresztül vitte a meggyőzödési bilit. (Bill d' at
tainder), minek következtében a legfelsöbb törvényszék csak ugy 
röviden minden formaságok mellőzésével a vérpadra küldé az ellen
véleményüeket. Ezen ltegyetlen inquisitio rendkivül szaporítá az 
áldoza t~;~k számát, és e?. en kormány alatt összesen hetvenkét ezer 
halálos itélet hozatott. 

Ugyancsak Cromwell egy másik bilit is lteresztül vitt, melly a 
nemzetet szabadságaitól megfosztva egészen a király kezeihe tette 
le a törvényhozói hatalmat, törvény erejével ruházván fel a király
nak a parlament kihallgatása nélkül hozott határozatait, Egyszera
mind kijelentetett, hogy azok, kik a büntetés kikerülése végett az 
országhól kiköltöznek, felségsértöknek tekintetnek j a peer-ek pedig 
határozatilag kimondák, hogy Cromwell méltó lenne az egész világ 
általános helyettnöke gyanánt szerepelni. Henrik a parlamenttől 

nyolczszázezer font aterJinget kérvén, miután ez annak csak felét 
szavazta meg, az elnöknek értésére adatá, hogy vagy a javaslatnak 
keresztlll kell menni, vagy neki meghalni. A parlamenti szónokok 
vetélkednek egymással az aljas hizelgésekben, és Salamonnak, Sám
sonnak, Absolonnak s a római Góliáth legyöz6jének nevezgették öt; 
sőt annyira mentek, hogy valahányszor ö fe l s é g e emlittehék, az 
egész gyülekezet meghajtá fejét. Az adók megszavazásában s más 
előzékenyeégek tanusitásában nem ismertek többé határt, s nem 
volt ember, ki a kölcsönök vagy a pénz meghamisítása s a gyülöletes 
személyi adó ellen felszólalni merészelt volna, mignem egy gyalázatos 
bukás mindazt elnyelte, mit a király harminczegy éves uralkodása 
alatt kölcsönzött. 

Ezen rémletes és minden szarelmében állhatatlan zsarnok leg
alább azon elégtételt adá a világnak, hogy kegyetlenségének saját 
eszközeit is feláldozta. Boleyn Anna Katalin halála feletti örömében 
fényesen felöltözve a király szabájába lépvén, szerencsétlenségére 
egy ieányt pillantott meg a király ölében ; amiért is ez meglepetését 
és ezerelme kihülését a féltékenység leple alá takarva nejét vérfer
tözés és összeesküvés ürügye alatt perbe fogatá (1536)1 Cranmernek 
pedig halál- büntetés terhe alatt meghagyá, hogy azt ágyasának, s le-



ányát Erzsébetet törvénytelennek nyilvánittassa. Anna megégetésre 
vagy hóhérpaUosra ítéltetett, szabad választás engedtetvén e részben 
a királynak, ki kegyesség~bcn őt a máglyától felmentette. Sorsába 
belenyugodva a Katalin szerencsétlcnségc feletti öröménekhiuságát 
belátva igy szólt: .Egyszcrü nöböl grófnévá, azután királynévá telt, 
s nem emelhetvén fölebb e földön, az rg szcntjei közé akar soroz
tatni;~ azoknak pedig, kik öt a halál kinjai miatt sajnálták, ekként 
felelt: "Az én nyakam igen gyöngéd, a hóhér pedig nagyon gyakor
lott." Henrik a kivégeztetés napján öröme jeléül fc:jérbe öltözött, s 
miután Cranmer kinyilatkoztatta volna ,,az Isten előtt 1 hogy ezen 
házasság érvénytelen és semmis, u másnap összekelt Seymour Joha n: 
nával (május 20). A parlament törvényteleneknek nyih·ánitotta Anna 
gyermekeit s felségsC:rtönek, ki az ellenlfezöt merné állit:mi, s egy
szersmind a királyt felhatalmazá, hogy fiörökös nem létéhen a trónról 
szabadon rendelkezzék .• Johanna Eduárdot szülvén meghalt (1537), s 
alkalmasint csak ez által menekiilt meg a kivé~eztetéstől. 

Most a szárazföldről szcreztck számá1·a nöt eleve-i Anna sze
mélyében, de amint Henrik ezt meglátta, flamand kanczának nevezte; 
és minthogy ae.n a zenéhez nem értett, sem pedig angolul nem be
szélt, azon ponton állott, hogy visszaktildi; Crümvell azonhan Je,·erte 
öt erről. Ez, ki közönséges mosóhól mindcuhat ó ministerré emelke· 
dett, már előbb magára vonta a nemcsek irigységrt, ugyszintén katho
likusok és protestánsok megvctését, most pedig mint eme házasság 
szerzöje a király előtt is gyülöle~ersé lett, s :utheranus hite miatt 
perbe fogatván fl Z általa kitalált meggyözi.1dési bill erejénél fogva ha
láh·a ítéltetett s kivégeztetett, senkitől scm szánatva. 

Ho ward Tamás norfolki herezeg adta erre az cit ő lökést, ki a 
király csapodár szerelrr:eicek unokahugát Katalint ajánlá fel. Ekkor 
a parlament szabadságot két·t a királytól Annával kötött házasságá
nak megvizsgálására, s azt semmisnek nyilvánította, minek követ
keztében a király lioward Katalinnal egybekelt (1540.). Jóllehet ez 
sem testes Fem rnéltóságteljes külsejii nem volt, Henrik ezen tulaj
donokat szeretvén a nőkben, őszinteségeért és ártatlanságáért mégis 
szerette öt ; de Cranmer csakhamar az ellenkezőről ~yőzvén meg őt, 
Katalin a parlament által felségsértés rn iatt halálra ítéltetett ( 1542) 
s két büntársá.val egyiitt kivégeztetett; egyszersmind pedig a jövőre 
nézve kimondatott, hogy az, ki nem lévén szüz a királyhoz nöül menni 
merészel, vagy akik erről tudomással birnak s fel nem jelentik, ugy
e.zintén a csábítók is felségsértöknek tekintetnek. Henrik végre Parr 
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Katalint vette oöül (1543), ki, miután kiludatott yolna róla, hogy ln
therana, csak nagy b:;jjal menekült meg a vérpadtól. 

Az ország többi ré~zeinek is érezniök kelle Hellrik zsarnoki 
hatalmát. Wales herczegségből ~zármazván, ezt is egyesiteni akará 
Ar,golországgal (1536), s csakugyan hatalma alá vetémind a nf'gyven
egy főurat, kik oltan egé~zen függetlenül k ülö n joghatóságot gya
koroltak. 

Skólhon. V. Jakab. 

Midön VII. Hrnrik leányát Margitot IV. Jak eb Skóthon királyá
nak eljegyzé, némellyek azon aggodalmukat nyilvániták, hogy ekként 
Angolország egykor Skóthon tartományává fülycdhet j de ö azt fe
lelte: ,, Épen ennek ellenkezője fog megtörténni j Skóthon Angolor
szág m·alma alá jutand,~ és eltalálta. 

Miután Skóthon a floddeni csatában (1513) Angolori>zág által 
annyira megaláztatott volna (XIII. könyv 216 lap), V. Jakab uralko
dott ot tan anyjának Tudor M~orgitnak, késöbb redig Ajbany herczeg
nek kormányzósága alatt, ki a VIII. Henrik elleni háborut szintén 
foly tat ta. Jakab a ros z nevelés által me grontatva zsarnokká lett s 
a világias hajlamu és erkölc~ü főpapság segélyével a nemeseket el
nyomni törekedett. Hamilton Patrick a lutherani~mu~t be~itte az or
szágba s noha többekkel vérfEinuja lett annak, a kiontott vf:r mrg in
kább gyan;pitá az ujhitüek számát. Kitünt ezek közöl Buehanan 
Gy ö r gy régész, történész és költ 0, ki a király tanácsára gunyiratai
ban a szerzetesekct erös1 n ostorozta, de mint eretnek elfogatott s 
csak JJEigy bajjal birt megszökni. .Jakab határozottan a katholiku
sokkal tartott; Henrik azonban a val Jási zsarnokságot Skórhonra is 
kiterjeszteni igyekezett. Dc a fran ('zia párt győzött most, melly hű 
maradván ősei valJádhoz irtózott az a n go l szolgaságtól. 11 Még a 
gyermekek is - igy ir sir Georg Douglas - készek lennének őt 

megköv<'zni, s a nők rokkájokat hátán darabra tördcini j és azonki
vül a nemesség nagy része s az egé10z papság ellene (Henrik ellen) 
van." Henrik egy összejövetel alkalmával megtériteni iparkodott 
Jaka bot, de nem sikt•rülvén az neki, betört Sltóthonba. De fegyveré
vel sem aratott nagyobb t>ikert mint érveivel j eközben azonban a 
nemesek elégtiletlenségl.lket nyiltan kimutatva vonakedtak Jakabot a 
háboru ba követni, mit nagyon szivére vévén hét nappal késöbb Stuart 
Mária szUletése után meghalt (154-2 deczemb. 8). Arran gróf kor
mányzónak kiáltatván ki, beleegyezett., hogy e gyermek-leány VIII. 
Henrik fiának Eduárdnak eljegyeztessék; de Beaton álclornagy Fran· 
C'ziaországra támaszkodva meghiusitá azt. Henrik ezért háboruba ke-
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veredett ama hatalommal s a franczia partokon kiszállván Bonlogne-t 
ostrom alá vette és elfoglalta (1546), s a békekötés után is nyolcz 
évig maradt az birtokában-

~~kként két nagy kortársához hasonlóan ö is befoly_ást akart 
gyakomlni I~uropa sorsára, s minthogy ez neki nem sikerült, avval 
kárpótlá magát, hogy országában minden gP.tot lerombolt, melly kor
látlan hatalmának utjában állhatna. Halálát közeled ni érezvén 1 fiá
nak, a még alig kilencz éves Eduárdnak a trónt azáltal akarta bizto
sitani, hogy mindenkit eltétetett láb alól, ki azt neki kétségessé te
heté; ennek következtében Howard Henrik surreyi-gróf kivégezte
tett; atyja 1'amás, a norfolki herezeg s az angol katholikusok feje, 
szintén követendő vala öt, ha a király eközben el nem hal ( 154 7 
jan. 2o). Halála után egy kétes hitelü végrendelet mutattatott fel, 
mellyben a trónörökösödésből leányait kizárja, ha azok az általa fel
állitott kormányzó-tanács beleegyezése nélkül mennének férjhez. 
Tizenhat tagból állott ez, kik mindannyian a Seymour-ok teremtmé
nyei lévén, Seymour Eduárd somerset-i herezeget az ország védnö· 
kévé s a kiralyi felség képviselöjévé választák. 

VI. Eduárd. 
Vetéltársait eitévén láb alól minden hatalmat magához raga

dott ez, s mint buzgó lutheranus Cranmerre! kezet fogva ugyanazon 
vallásban nevelteté a gyermek VI. Eduárdot. A püspökök hatalmát 
korlátok l{özé azoritotta; a bálványozások azaz a képek, számos 
szertartások s a magán-misék megszüntetésére egyházlátogatókat 
küldött ki; a tanítási és prédikáJási jogot megszoritotta, csak keve
seket ruházván fel avval; az egyházi javak maradványait elkoboz
tatta j s a tiz éve3 király csalhatatlanságát illetőleg uj hitágazatokat 
állitott fel. A papok házassága megengedtetett, a püspök-választási 
jog a káptalanoktól elvétetett s a királyra ruháztatott; s Cranmer, az 
efféle ujjitások meetere által uj kat ek izmus szerkesztetett. Az ellen
mondás fogsággal büntettetett. Egyszersmind a parlament kitörlé a 
büntető törvénykönyvböJ a Henrik által kigondolt uj felségsértesi 
büntényeket, s megszoritá az általa minden korláton tul terjesztett 
királyi hatalmat. 

Seymour Tamás fö tengernagy, a védnök testvére, VIII. Hen
rik gr~zdag özvegyét Parr Katalint nöül vevé mindjárt akkor, midön 
az jóformán még ki sem hült j ennek halála után pedig Erzsébet keze 
után sovárgott, ki épen nem volt iránta köz/:inyös. Biztos lévén, hogy 
a kormányzó-tanács abba nem fogna beleegyezni, testvére megbuk-



tatására Öliszeesküvést hozott létre, de felfedeztetvón, általa a vél·
padra küldetett ( 1548). 

Skóthonbau ezalatt az ide behozott reformatio komoly zavaro
kat támasztott. George Wisbart (1546), a puritanusok elöharczosa, 
Róma ellen nemcsak a népet de a főurak egy részét is felizgatta, 
winek következtében Beaton bíbornok (Betbune) megégetteté ilt, de 
csakhamar ö maga i:. megtámadtatott s meggyilkoltatott. A vér vér 
után kiáltott; a kivégeztetések és belzavarok mindinkább növeked
tek; a kormányzönö lotharingiai Mária, a Guise-k testvére, Franczia
országra, az ujitók p~dig Angolországra támaszkodtak ; és Sornerset 
betörvén az országba, a skótokat Pinkcncleugh mellett megverte, s 
egyuttal Stuart Máriát oda akarta kényszeríteni, hogy Eduárd nejé
vé legyen ; de az anyjának sikerü It ezt meghiusítania , Francziaor
szágba küldvén leányát (1549). 

Ezen rosz sike1·, ugyszintén azon körülmény következtében, 
hogy a saját érdeköket keresö korona-tanácsosok hanyagsága miatt 
az ország mindinkább gyengült, s Boulogne Francziaországnak áten
gedtetett, kitört az elégületlenség Sornerset ellen, s előbb letétetett, 
késöbb pedig mint honáruló kivégeztetett (1552). Most Sornerset leg
hevesebb ellenfele s az ellene táplált gyülölet szitój11, Dudley János 
warwicki gróf, állott a dolgok élére, az ország főbbjeit magához 
édesgette, s magát northumberland-i herczeggé tette, és senki sem 
volt az országban, ki hatalmát ellonsulyozná. A hit dolgában Cran
mert támogatá, ki eszélycs méreéklotével biztositá a lutheranismus 
diadalát, s hitszónokokat hitt az országba ; köztök az olasz Pietro 
Martire Vermiglio·t, ki Oxfordban hittanár volt, ée Bernardino Ochi 
not. A Strassburgból ide költözött Bucer Márton látván az angol 
acatholikusok közötti uralkokó ellenkezi-i véleményeket, egy hitval
lás szerkesztését eszközlé, melly negyvenkét c zikkelyhen csakugyan 
közre is bocsáttatott. Urunknak az Oltáriszentségben való jelenléte 
megtagadtatik ebben, az elővégzést illetőleg semmi sem határoztatik, 
a malaszt szükségessége kimondatik, a király egyházi fensősége meg
állapittatik s a halálbüntetéB és háboru törvényesittetik. Ezután a 
keresztvetés, utólsó kenet, és a halottakért való ima eltöröltetik; 
azok, kik az egyetemeknél tudorokká valának felavatandók, kötele
sek valának megesküdni, hogy a szP.ntirás tekintélyét az emberek 
itéletének eléje teszik, és ( minö ellenmondás) a királyi tekin tél y által 
felállitott hitczikkeket bizonyosak gyanánt elfogadni ; az egyházi 
törvények átalakittattak, a katholikusok hevesen üldöztettek, a litur
gia egészen ujjá alkottatott. 
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Eközben a sz~génysrg i~zonyu mérvren nevekedett. A szerzc· 
tesektől elkobzott jó~zá.gokból az uj birtokosok a lehető legnagyobb 
hasznot kivánván huzni , a haszonbérlöket sokkal jobban terhelték 
mint az előbbi tulajdonosok, ldk csekélyebb haszonbérrel is .Jnegelé
gedtek; a szántófoldek rétekké változtattak, ré~zint mert müvelteté
sök igy keveseb bo került, részint pedig mert a gyapju többet jöve
delmezett; továbbá terjedelmes termő földek vadá~zó területekké 
alakittattak, s ekként számos c~alád kény~zeritve volt az ősei által 
birt telkeket odahagyi ; temérdek napEzámos kenyér nélkül maradt, 
s emellett az Arnerikából behozott érm:ek az élelmi szerek és más 
czikkek árát fölcsigázták. A koldusok, kik eddig rendesen a szerze
tesek által blpláltatl ak 1 rnoEt eláraFzták az or~>zágot, mine k követke:z;
tében egy törvény bocsáttatott ki, melly elrendelé, hogy a ki három 
napon át munkn nélkül élne', elfogattassék, mellén v. hetiivel megbé
lyegeztessék s két évre mint r a bs z o l g a feladójának birtokába 
adassék i ez csak kenyérrel és vizzel tartozl,tt öt táplálni, és szabad
ságában állott nyakára vagy lábára egy vaskarikát tétetni s bármilly 
munkára kényszeriteni; ha tizenöt napig távollett volna, arczára egy 
s betü süttetett s egész élethossziglan rabflzolgaságra kárhoztatott, 
visszaesés esetében p edig felsE<gs~ rtőnek tek intetett s mint illyen 
megbüntettetett. Két évig volt érvényben ezen esztelen rt>ndelet. 

Grty .JohannA. Kath. MáriA. 
Eduárd mint buzgó lutheránus nevekedett; de Dudley János 

northumberlandi herczrg látván gyenge egészségi állapotát, mindent 
elkövetett, hogy a trónt családjának biztosítsa. Meggyőzvén tehát őt 
arról, hogy az angolok, daczára Henrik végrendeletének, a két, tör
vénytelen !'zárma:zásunak nyilvánitott leányát királynéjoknak soha 
nem fognák elismerni, hogy továbbá Tudor Mária ugyszintén a skót· 
honi Stnart Mária buzgó katholikusok, rábírta öt, hogy a trónt halála 
esetére Grey Johannára, a VIII. Henrik testvérétől Máriától szüle
tett Brandon Francziskának buzgó luthrrana leányára ruházná át. 
Northumberland ekkor fiának Guildford herczegnek jegyezteté őt el, 
és az ország nagyjait részint fenyegetések részint pedig igéretek által 
ezen önkényileg készitett trónörökösödési okirat aláirására kénysze
ríté. Illy szolgaságba sülyedt Angolország, midőn a vallás-szabadsá· 
got olly fennen hirdeté. 

Eduárd tizenhat éves korában elhalván (1553 julius 6) Lady 
G1·ey, ki mit aern tudott ezen cselszövényröl, midön a korona neki 
felajánltatott, elájult s azt határozottan viRazautasítá; de a herezeg 
rávette öt, s a nép hallgatása által roszalva a bitorlást, szánalmat ér-
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zett a szelid éa ártatlan koronás áldozat iránt. Northumberland most 
Tudor Máriát hatalmába akarta keríteni, de ez jó korán értesíttetvén 
menekült, és sereget gyüjtve negyvenezer önkénytessei London ellen 
nyomul (augusztus 3), hová Erzsébettel egyiitt csakhamar bevonult. 
A norfolk-i herczeget, ki még atyja uralkodása alatt bebörtönöztetett, 
s több püspököt azonnal szabadon bocsáttatott; Northumberland párt
hivei nagyobb részének megkegyelmezett, némellycket azonban perbe 
fogatott s öt magát, bármennyire rimánkodott, két társával együtt 
kivégeztette. V. Károly, Máriának gyermekéveiben védnöke azok 
ellenében, kik öt eröszakkal a lutheránuil vallásban akarták nevel
tetni, készteté öt ezen szigorra; azt azonban, hogy a kilencz napos 
uralkodásáról önkényt leköszönt Grey Johannát kivégeztesse, nem 
birta töle kicsikarni. Mária ezután az isteni tiszteletbe behozott 
visszaéléseket kiküszöbölte, s udvarában a régi fényt visszaállitá, s 
evvel de különösen azáltal, hogy jó pénzt veretett, a népet magához 
hódítá. Az elmozdított püipököket székeikbe visszahelyezte s Erzsé
betet rábirta, hogy a kath. vallásra térjen, azután kath. szertartások 
között megkoronáztatván ujból törvénycsittelé anyjának VIII. Hen
rikkel való házasságát, a dolgokat azon állapotba ltclycztc vissza 
mellyben azok atyja kormányának utolsó éveiben állottak , megsem
misítvén a vallás ügyében VI. Eduárd alatt életbe léptetett intéz
ményeket. 

Most férjet kellvén választania, ö a királyi vérböJ származott 
jó katholikus és szelid érzelmű Pool bibornok felé hajlott, de ez nem 
fogadván el az ajánlatot, V. Károly ösztönzésére ennek fiát II. Fülöpöt 
választá férjéül ( 1554). A féltékeny hatalmasságok titkon oda ruü
ködtek, hogy Fülöp Mária helyett Erzsébetet nyerje nöül; az oszt· 
rákok iránt gyülölettel viseltető népek pedig fellázadtak ezen há
zasság ellen, minek következtében Grey Johanna a lázadás e.zitásá
ban részesnek tartah•án fé-rjével együtt kivégeztetett, Erzsébet pedig 
bebörtönöztetett. Illy körülruények között érkezett meg II. Fülöp, 
ki serivással, poharazva és népszerüséget negélyezve akarta az ango
lokat magához édesgctni; de C3akhamar elárulta c~aládjának azoká
sos kevélységét 1 a spanyol kérl•ediséget és merev s hideg termé
szetét. 

. És itt kezdődik n katholikus pát·t megtorló politikája, a vallás 
leple alá burlwlva. Pool bibornok mint pápai követ a nemzetet ismét 
az egy ház keblébe vevé; s áldását adá a királynénak a nemzet 
előtt annyira gyülöletes házasságára; a parlament két háza visszatért 
a kath. egyházba, csupán azt kórvén ki, hogy az egyházi javak bir· 
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tokosai e czimen ne háborgattassanak j a pápának régi joghatósága 
visszaadatott. Mária szabadon bocsá.ttatá Erzsébetet és a többi fog
lyokat, de ezen engedékenysége csak kevés ideig tartott, és Gardi
ner István nagy-kanczellár tanácsai, ki tulzó buzgalmával akarta el
feledtetni az előbbi kormányok alatt tanusitott vallási és politikai 
ingadozásait, 1) r.nnyit·a vitték őt, hogy a történelem által a v é
r e n g z ö melléknévvel bélyegeztetnék meg, ö, ki eliíbb olly szelid 
és könyörületes volt. ('ranmet· és mások VI. Eduát·d :~Jatt elhatá.roz
tatták, hogy aki hitvallásukat el nf!m fogadná, az egyházi biróságok 
elé állittatnék, és ha tizenöt napou át makacsnak bizonyulna, a világi 
hatóságnak adatnék át~), és ekként ök magok készíték a fegyvert, 
mellyet m<•st azon párt vala felhasználandó, ameily ellen tulajdonké
pen az in\nyozva volt. Számos hitszónokok elevenen megégettettek. 
Alphons de Castro spanyol szerzetes és FUlöp gyóntató atyja hango
san kikeit ezen eljárások ellen s egyidőre fel is függesztettek; de 
egy felkelés (1556) . ismét üriigyet szaigáitatott azok folytatására j ~ 

jóllehet a késl:lbb diadalra jutott párt tulságosan nagyitja azokat, 
annyit még a mérsékeltek is bevallanak , hogy jobbára a közé!J 
osztályból ketszáz egyén veszett el igy. Cranmer felmentetett; ké
söbb azonban azon hir terjedvén el róla, hogy vallását megváltoz
tatta légyen, ő tiltakozott ez ellen, söt a misét mint az ördög müvét 
káromolta j nlÍnelt következtében njból elfogatott, s félelmében a 
katholiczizmusra tért, de a máglyán megtagadta a pápát s a kath. 
tanoltat. Utódja Pool bíbornok lett. Az egyházi javak visszaadatása 
iránt kibocsátott rendelet mt'>g gyülöletesP-bbé tevé Máriát mint tü
relmetlensége. 

Fülöp, ki nem a nőt de saját dicsvágyát szP-rette, elvesztvén 
abbeli reményét, hogy neje gyermekeket nemzene számára, vissza
ment Spanyolországba, s nejét a ezerencsétlen franczia háboruba ke
verte j minek következtében Mária, Calsie elvesztésén és férje eltá
vozásán elkedvetlenedve, sorvadásba esett és elhalt (1558 novemb. 
17). Számos erényei sem feledtdék el türelmetlenségét, mellyet 
egyébiránt akkor minden párt egyformán gynk01·olt. a) 

l) Lingnrd azonban menteni igyekszik öt. 

;) Lásd Rejormalio l~gum ecclesia.9tic aru",, W. De haere8ibus és De ju.di · 
ri~-t contra haereticos. 

3) A presbyterianus lelkész Patrlek Fraser Tytler M!u;a királynil vé<lelmé
re egy munká.t bocsátott közre e czim 11latt : England mader the reigns of Ed
•vard VI. and Mary, wi{h the contempora11,y hiniO>'!J nf Eui'Ope, iUtutrated. in a se-



783 

t~rz!!ébet. 

Halálához közel telve aggodalommal, hogy müve majdan meg
semmisittetnék, magához hivatá nővérét Erzsébetet s felkérte, hogy 
tárná fel előtte erészbeni érzelmeit. Ez, ki a többi szépmüvészetek
kel egyetemben a szinlelés mesterségét is elsajátitá , katholikának 
vallotta magát. De alig kiáltatott királynévá, látván hogy a pápa 
törvényes származását elismerni habozik, Stuart Mária Skótbon ki
rálynője trónkövetelő gyanánt lép fel ellenében, II. Fiilöp pedig min
dent elkövet, hogy a világ gyeplőjét, melly atyja kezéből ldesett, a 
magáéba ragadja, saját és az ország szabadsága érdekében szüksé
gesnek tartotta a protestánsok részére állani. Azért a foglyokat sza
badon bocsáttatta, a protestaus lelkészeket visszahívta s kanczellár
jául Bacon Miklóst, bizalmas ernberetil pedig Cecil Vilmos kitünő 
jártasságu államférfiut választá. Ezután a Tudor Mária Ut·alkodása 
alatt a katholikusok javára hozott határozatok megsemmisittettek, a 
pápai adók (annaták), az egyházi tizedek sa lelki főhatalom az ural
kodónak visszaadattak; azok, kik: a pápa fensöségét vitatnák vagy a ki
rályét tagadnák, szigoruan megbüntettek; és ami különös,kilenczezer 
négyszáz javadalmas egyházi személy közlll csak száz hetvenhét ta-

ries of original lettera neve1· bejore printed, with hiatoricnl int1·od-u<:tion ele. Az itten 
közJött levelek egészen m:is Hzinben tüntetik fel Maril\t mint némaily történetir6k, 
s ekUnt Tytler meg van gyözé!dve hogy nÖ tiszteletre mélt6 királynö volt. Mie
Ié!tt II. Fülöphöz né!ül ment volna (harminczkilencz évc·s korában) csak azon egyet
len szemrehá.ny:is tétethetett neki, hogy hü és buzgó katholika volt; és ezért mon
danak r6Ia annyi roszat Fox, Carte, Strype és a buzg6 protestansok mindannyian. 
Általam közJött és j6ságg·al, szivélyességgel s ildomossággal telt lev&lei nagyon 
eliitnel< Erzsébet pedans, affectált s hom:ilyos irmodorllt61; mégis ezt mi a jó 
Bettinek, nővérét pedig vbengzönek nevezzük, ameily malléknevek bizonyAra felet
te helytelenül vagynak alkalmazva. Fülöp nejévé lévén, MfLria kedves é8 bizal
mas jellemében fokonként bizonyos vé.ltozás jött létre, mellynek okai épen nem 
vizsgáltattak. Gyenglid és ~zeroté! szive élénken megsebeztetett azon hidegség 
és elhanyagolás által, mellyeltkel vonzat ma viszonoztatott. Kijátszott remények 
és hálátlansllggal viszonzott szeretet elegendé!k arra, hogy a legszerencsésebb ke
délyt is elkeseritaék; és ekként bizalmatlanslLg, undor és szomoruság fészkelte 
be magát e megcsalatott lélekbe. Megengedé, hogy ministerei a reformationak 
ellenében miiködjenek, de ö maga gyakr1m kegyes és elnézi:! volt ottan, hol azok 
kérlelhetienek és erijsznkosalt valának." Mindezt levelekkel igazolja, mellyekb81 
nyilván kitetszik, milly nemeslelkiileg megbocslltott Erzsébetnek, ki miután a 
Wyatt Tamás összeesküvésében (1664) részes volt, mélt6 volt a halálra. De E•·
zsébet a nemzettel halarlt, Márin pedig ellenében, s innét a dicskouorn annRk, a 
gy~lbat enne!<. 
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gadta meg a fensöaégi esküt. 1) A z c g y h á z f ö ko r mán y z Ó· 

n ö j é n ek hatalom adatott az eretnekség elnyomáRára, egyházi tör· 
vények kibocsátására vagy eltörlésére, a fegyelmi viszályok eldönté
sére, a lyturgia szabályozáiára, jogában állván egyszet·smind a püs
pököket ldnevezni, s az egyházi hatalom gyakorlá~át azokra ruházni, 
kikre jónak látta.. l~'> igy keletkezett ( 1559) az egyházi felebbezéei 
törvényszék (court of high commission), melly késöbb ön
kényes hatalmával olly ártalmasnak bizonyult a polgári szabadságra 
nézve, s a melly miben sem ldilönbözött a hitnyomozó széktöl, miu
tin annak birái nyomozásaikban "minden lcltetií módokat és eszkö
zöket" kötelesek v~t1ának felhasználni. 

Ang·llkilu l'g~·hilz. 

Az anglikán egyház most tehát Vt~glegcsen szerveztetett. Hitá· 
gazatai a kálvinismustól kölcsönöztettek ugyan, mindazáltal megtartá 
a régi hierarchiát és püspöki kormányt, mint ameily az ország aristo
craticus kormányfo1~rnájának sa Tudorok zsarnokságának inkább meg
felelt. A papságtól a javak ismét elvétettek, a képek kiküszöböltet
telc, a papoknak a nösiilés megengedtetett, s a ltitvallás harminczki
lencz czikkelybe szorittatott Ö8sze. Valamint a kath. ugy az anglikán 
egyház is csupán egy Istent hitt három személyben, hivé továbbá, 
hogy a Fiú emberi természetet vévén magára feláldozta magát az 
az ember eredeti és cselekedeti büneiért, s hogy az ember csakis az 
ö nevében üdvözlllhet Hasonlóképen elfog11dta a három hitvallást, 
és a szentirást Isten szavának tekinté. De a szent köi,yvek közöl né
mellyeket áleredetüeknek ( apocryphi) nyilvánított, s azt álli tá, hogy 
a Krisztus és apostolai által hirdetett összes tanok a szentirásban 
foglaltatnak, mig ellenben a kath. egyház azt hiszi, hogy némellyek, 
mint pl. a kisdedek keresztsége s a vasárnapo!< megülése Krisztus és 
apostolai által tanittattal~ ugyan, de a szentit·ásban föl nem jegyez
tetvék, s csupán a hagyomány utján származtak át hozzánk. Abban 
mindaketten megegyeztek, h(Jgy az egyháznak joga van a szartartá
sokat meghatározni, és hatalma a hitversengeseket eldönteni, de az 
érintett harminczkilencz czikkely megszm·itásai által megsemmisüeni 
látszik ezen hatalmat, az egyház c:~akis a szentirásban foglalt hitkér
déaek felett határozhatván, emellett általános zsinat n fejedelmek pa-

1) Oa.mden Annalel teru•n anglicanarwn et ltiben<ical·um 1·egnante Elisabeth. 
London 1676. 

M ·1d. De Kerallo. Hi al. d' Rli.,abeth !'ein• rl' An.,~,le,lter•·e,- PAri z~ 1786 -8~. 



785 

rancsa és akarata nélkül össze nem hivathatván, s ha összehivatnék 
is hibázbatván, amint hibázott is. Lelkészeiben a hivatást és külde
tést mindkettö szükségesnek tartja s az egyház kormányzását a püs
pökökre mint a hierarchiának magasabb rendü személyeire ruházza, 
de a régi egyház a fejedelemnek mint illyennek semmi egyházi ha
talmat nem tulajdonítván, az elsőséget e az egész egyház feletti jog
hatóságot a római püspöknek, sz. Péter utódjának kezébe adja, mig 
az uj egyház ettől az országban minden joghatóságot megtagad, s a 
királyt még az egyházi kormányzat terén is főnek tekinti, 

Mindketten azt taniták, hogy a bünös megigazulását semmiféle 
természetes erőmegfeszítések által nem nyerheti vagy érdemelheti 
ki, s hogy az csak Krisztus érdemeiért ingyen adatik meg neki; de 
az egyik a puszta hit, a másik pedig a remény- és szaretettel páro
sult hit általi megigazulást vitatá. Közösen megegyeztek, hogy a 
szentségek az isteni malaszt hathatós eszközei, mellyek által Isten 
láthatatlanul müködik bennünk ; mindazáltal a hitczikkekben csu
pán a keresztség és urvacsora fogadtatott el szentségek gyanánt. Ez 
utóbbit illetőleg az angol reformatusok azt taniták, hogy abban Krisz
tus teste nyujtatik és vétetik ugyan, de egyedül mennyei és szellemi 
módon,a katholikusok pedig, hogy valódi, ámbár szellemi és szentségi 
módon; az előbbiek azt álli ták, hogy az átváltozás tnna a szentirás
ból be nem bizonyitható s hogy az urvacsora Krisztus intézménye és 
rendelete szarint a világiaknak is két szin alatt nyujtandó. A mise 
istentelen találmánynak nyilváníttatott, miután nem mutathatik be 
más áldozat a b.ünökért, mint a melly a keresztfán bemutattatott; a 
tisztító helyről, a búcsúkról, az ereklyék vagy képek tiszteleté
röl ugyszintén a szentek segitségül hi vásáról szóló tanok, habár 
csak általánosságban s mindt'n magyarázat nélkül , kárhoztat
tak. 1) 

Most már Angolhonban kath. papok nem lévén többé neveltet
hetök , külországokban s leginkább Rómában állittattak számukra 
papnöveldék; és jóllehet Erzsébet itt is üldözte volna öket, hittéri
tök jöttek onnét az országba, hová eközben a jazsuiták is behatoltak, 
kik még bátrabbakká levének, mióta a katholikusok ellenében uj és 
szigoruabb törvények hozatván, az országba való jutás nagyobb ve
szélylyel járt. Angol születésü jezsuita Campian Edmund szintén 
bejutván oda, kijelentette, hogy a jezsuiták a világi ügyekbe avat-

') Ungard VII-ik köt. N • .Jeg·y~et. 

XV. 50 
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kozni egyaltalában nem nlwrnak, dc ige nis arra összeesküdtek, hogy 
semmi fáradságot sőt életöket sem kimélik, hogy Angolorszagot az 
igaz hitnek visszanyerhessék. Szigoru és ismételt házkutatások után, 
mellyek a gyanusitottak házi békejét annyira háborgaták~, sikeriilt 
Campian rejtekhelyét felfedezni, ki két ízben vizsgálat alá és kin
padra vonatott, sőt maga a királyné által is bir,'>ilag kihallgattatott, 
de mint okos és rnérRékelt fél'fitl o>z!l.badon bocsáttatott. Mindazaltal 
csakhamar egy ös;;zeef!küvést koholt ki (r·endesen ezon kisegitií esz
közhöz folyamodott) és öt tizenhét mft;:sal együtt kivégeztette (15Hl). 
Erzsébet be akarván bizonyítani, l1ogy a lelkiismer·eti szabadsAgat 
megsérteni nem szándékozott, azt hozta fel okul, hogy a jezsuiták, 
kik ellen egy felső biróságot állított, f'ondorkodásaild(:tl oda miiköd
tek, hogy az országot fellázitsák s idegen uralom alá juttassák ; 
minthogy azonban ök eriísen állitAk, hogy tisztán vallási czélt tiiztek 
ki magoknak, az inquisitot·ok evvel meg nom elégedve határozott 
nyilatkozatot követeltek tőlök a kijvetkező pontokra: vajjon a pápai 
bulla, melly Erzsébetet tt·ónvesztettnek nyilvánította, törvényes-e s 
kötelezi-e az az angolokat; és hogyan viselnék magokat, ha a pápa 
öket a hüség alól feloldozná. Ök azt felelték, hogy meg akarják adni 
a császárnak ami a császáré, s ez nyilt vallomásnak vétetvén, számo
san bebörtönöztettek ; és vége hossza nem volt a l{ivégeztetéseknek, 
mellyek párjokat még a spanyol inquisitio törtenelmeben sem talál
hatják feL 

Ezek és a börtön valának az uj vallás érvei; a mise-mondas 
kétszáz márkányi birsággal (mintegy háromezer nyolczszáz tallér) s 
egy évi fogsággal, a mise-hallgat{ts száz márkával s ugyananyi fog
sággal büntettetett, aki pedig az anglicán tempio mot egy hónapon át 
nem látogatná, husz font sterlingnyi birságt•a ítéltetett. Azon hitága
zat értelmében, hogy "a királyné az egyház feje, és az ö kötelessége 
az eretnekséget kiirtani, s az eretnekeket, nehogy ezek a többieket 
b'~mételyezzék, Krisztus akiából eltávolítani" mir•tegy ötven ezren 
jegyeztettek be a gyanusak lajstromába; a kath. könyvek és kely
hek kikutatása végett a házak és egyének megmotoztattak, eközben 
gyakran még a szemér,~m is megsértetvén, sőt evégblíl még a kinpad 
is alkalmazásba vétetett. A sajtó felett a westminsteri fenyitö tör
vényszék a római Indexnél sokkal szigoruabban öt·ködött; nyom· 
dák Londonon kivül nem állíttathattak, Cambridge t es Oxford-ot !<i
véve, hol egy-egy nyomda engedélyeztetett; kilny v ek a kamara en
gedélye nélkül közre nem bocsáttathattak ; a kOI'onai tisztvi~rliík 

anyomclát lefoglnlhnttnlc "~a ~~jt<ikA.t megsemmisithettélc. 
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A katholikusok üldöztetése még idö multával scm enyhült. 
Howard Fülöp, az ország elsö peer-je s előbb a királynő kegyencze, 
most kiesvén annak kegyéuöl az udvarból eliizetett ; de meghallván, 
hogy a katholicismusr·a tért , visszahozatá s tizenegy éven át fogva 
tartatá, anélkül, hogy ezen idő alatt gyermekeit vagy rokonait lát
hatná; végre is azon ürügy alatt, mintha a "győzhetetlen hajóhad" 
diadalát óhajtotta volna, kivégezteté. A parlament felségsértésnek 
tekinté, ha valaki a pápától hullát, olvasókat és viasz bárányt (Agnus 
Dei) elfogadni merészelt; sőt indítvány ba hozta, hogy bizonyos meg
határozott kor elérésével mindcnki tartozik a megállapitott isteni tisz
telethez alkalmazkodni s az ur·vacsorához az uj alakban járulni; de 
a bill nem ment keresztül, mer·t eközben uj felekezetek s különösen 
a puritanusok keletkeztek. 

t•ur·ilanusok. 
A refonuatusok, kik kath. Mária uralkodása alatt Németországba 

és Schweizba költiiztek, visszatérvén hazájokba botránlcozással szem
lélték, hogy az egyházakban templomi edények, ruhák s kiilönösen 
püspökök találtatnának, kik az elsií keresztényeknél egészen isme
retlenek valának, és hogy ezek a p:u·lamcntben ülnének. Azért ök 
külön egyházakat követeltek a magok szán'uira (1566), és azt állíták, 
hogy a hit és szertartások szabályozása nem a királyt de az egyes 
községeket illeti, s hogy a lelkészek azon imákat használhatják, 
amellyP.k nekik tetszenr'~nek; elveték továbbá azon szertartásokat, 
mellyekkel az egyl1áz az emberi élet ünnepélyes mozzanatait kiséri, 
ugyszintén a püspök-szentelést is. 1) Ezen ·p u r i t a n us o k vagy 
n o n c o n fo r m is t á k nagy gyülöletben állottak a királynénál, s 
azért ez még inkább iildözte öket, mint a katholikusokat; minthogy 
azonhan azoknak az alsó házban sok pártolóik valának, nem egy 
könnyen lehetett öket az országból kiüzni. 

Erzsébet r·észint politikai részint vallási tekintetekböJ a fran
czia hugonottákat és német-alföldi protestánsokat folytonosan támo-

1) Mennyire távol Altottak legyen eg·yéhirárrt a purit.anusolt a türelmesség

ti:íl, noha a v~tllá~nak az államtól val•> fiiggetlenségét '·itattá k, kitetszik Chart
wright második 11álaszának (l6fi7) következö hely~iböl: Az eretnekeket tüstént 

ki k!Jllenc végeztetni. Ha ez kegyetlenség és tulzá~, én "sak öriilni tudok, hogy " 
hii~ben a Szentlélel<kd egynránt osztozom . . . Tagadom, hogy a bünöo bánatát 
a bürrtetés elengedésének kell követui . . . A h11tóságok, mellyek a gyilkoss{t

got büntetik s a tizparancsolnt megNv.egöi in\.nyáhan engedékenyek, nagyon rosz 

nt.on lraladnRk." 

!í O* 
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gatá, és örökös ellensége lévén II. Fülöpnek, cllene Portugal-1 Hol
land, Francziaország-1 Skóthon- és Amerikában háborut folytatott, sőt 
"kiéheztetni próbálta Spanyolországot," minden erejéből gátolni igye-
kezvén, hogy partjain a hajók kiköthetnének. , 

És uralkodása valóban a legfényesebb és legszerencsésebb volt. 
A spanyol háboru következtében kénytelen lévén tengeri haderejét 
nevelni, hajókat küldött Amerikába, mellyek az angol hajóhad hatal
mának alapját mindenkorra megvetették j és egyrészről Hawkins, 
Drake, Cavendish, W alter Raleigh ujabb felfedezéseket tettek, (XIV. 
könyv 262. lap) másrészről pedig Angolország a többi europai álla
mokkal szorosab b és tartósabb viszony ba lépett. Ekkor nyert na
gyobb lendületet a vas-ipar, melly késöbb Angolhonban első jelen
tékenységü üzletággá nőtte ki magát. Szünet nélkül fürkészték most 
a föld gyomrát, de a nagy fa-mennyiség, mellyet a vasgyártás igénybe 
vett, panaszokra szolgáltatott okot, s ekként törvények hozattak, 
mellyek eltilták a grófságokban uj vashámorokat állitani. Mindazál· 
tal az ország annyira érezte ezen kéz-ipar fontosságát, miként azon 
indítvány is felmerült, hogy czélszerü lenne Angolhon egész terüle
tét erdövé alakítani. Késöbb innét Irlandba helyeztettek át a vashá
morok, bl:lségben lévén itt a fa; végre pedig kőszénnel akarták azt 
pótolni, de a nép ezétrombolta az eszközöket, mellyek a még akkor 
ismeretlen de késöbb Angolországot uj életre támasztó ipar-czikk 
elöállitására szükségesek valának. 

A nép elégedett, a parlament hajlékony, a kincstár tele volt, 
a földmüvelés virágzott, s emellett számos flamand kézmüvesek köl
töztek az országba, minek következtében most már itt bent gyártat
tak azon czikkek, mellyek előbb csak külföldröl szereztethettek meg, 
bent épittettek továbbá a hajók, mellyeket előbb az ország Olaszhon
ban vagy a Hansa-városokban készittetett. IV. Iván Oroszország 
czárja megengedé az angoloknak, hogy összes államaiban, tehát a 
Kaspi-tótól egészen Perzsiáig is Bokharáig kereskedést üzhessenek. A 
szolgák állapota nagyban e ny hittetett azaltal, hogy módok nyujtat
tak nekik arra, hogy magokat megválthassák j a koldusokon, kik a 
kolostorok eltörlése következtében annyira meg~znporodtak, némileg 
a szegény-adó, a ezeretet nélkül nyujtott és hála nélkül fogadott hi
vatalos alamizsna, behozatala által lőn segitve. G1·esham Tamás, a 
londoni börze alapitója, a kereskedöket rábirta, hogy az államnak 
kölcsönt adnának, melly ekként felmeutetvén az antwerpeni banká
rok uzsorái alól függetlenségre ve1·gödött. Nem csoda tehát, ha Et·
zsébet olly lelkesedést gerjesztett maga iránt, s igy történhetett az, 
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hogy egy pu1·itanus jobb karjának elvesztésére ítéltetvén 1 baljával 
felemelé kalapját s felkiálta: "Éljen a királyn{)." Midön 11. Fülöp 
"győzhetetlen hajóhadával" Angolországban kikötni szándékozott, 
Erzsébet azon kérdést intézte a londoni lord-majorhoz, roinö haderlit 
ajánlana a város az ország védelmére, mire ez azt felelte, hogy ha
tározza meg ö maga, mit kívánna j s midön a királynő tizenöt hajót 
és ötezer embert követelne, a londoni polgárság arra kérte a király
nőt, hogy "a fejedelem és haza iránti teljes és öszinte hódolatuk és 
ragaszkodásuk bizonyítékául fogadna el tízezer embert és harmincz 
gazdagon felszerel t haj ó t." 

Szerencsétlenségre a reformatio behozatala szükségessé tevé a 
zsarnoki uralmat, melly épen olly korlátlan volt mint a törököknél 1) 1 

az adó meghatározásán kivül mindent tehetvén a király. Erzsébet a 
parlamentet tetszése szerint összehívá vagy feloszlatá, és az 1584-ki 
ülésszak bezárásával kijelentette, hogy "az egyházi kormányt birál
gatni, annyi mint a királynét rágalmazni j ez ugyanis Isten által ren
deltetvén az egyház fejévé, abba sem eretnekség sem szakadás nem 
csuszhat be, hacsak nem az ö hanyagsága miatt." Kegyenczeinek bi
zonyos árukra kiváltságokat osztogatott 1 minek következtében any
nyira megdrágultak ezek, hogy kénytelen volt azokat megsemmisí
teni; a magasabb ran gu birákat tetszése szerint elmozditha tá; az 
alsóbb rendüek pedig a parlamentben "állatoknak neveztettek, mely
lyek egy fél tuczat c sírkéért egy fél tur. za t birói törvényt feláldozni 
készek lennének ;" ajándékokat ö maga is elfogadott s udvarhölgyei
nek é"' udvaronczainak megengedé, hogy az igazságszolgáltatás terén 
fondorkodhassanak. Csalárd politikájával a tengeri rablást felbáto
ritá, a ktilönhözö országok lázadóit támogatá és gyakran személyes 
boszuvágya által engedé magát vezettetni. 2) 

Sokan esengtek kezéért, de ö ahelyett, hogy egy urat válasz
tott volna magának, jobbnak látta kedveseit mentül gyakrabban vál
toztatni ; mindazáltal Dudley Robert, késöbb Leicester gróf, egy kö
zönséges tehetségü és erkölcstelen férfiu, kiröl az mondatik, hogy 
nejét megölte 1 csakhogy a királynét elvehesse, harmincz évig ural
kodott felette, s minden gyengéiben és büneiben egyaránt osztozott 
vele. Midön Német-Alföld segélyt kért töle, Erzsébet ezt küldé oda; 
midön a vihar a .győzhetetlen hajóhadat" megsemmisité, öt jutal-

1) Peut-éll·e n' a-t-il manqué aux Anglais que t1·oia Elisabeth pour etre le1 

derniers des eselavu. Raynal. 
~) Ll!.ad e könyv végén a ,Felvilágositó Jegyutek'-et 1') alatt. 
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mazta meg azért, Angolország éM Iriann hclytat·Lójává nevezvén öt. 
Más kegyenczeit reményel<kel táplálta, részint azon hiuságból, hogy 
udvariói legyenek, részint azon politikából, hogy mentül számosabb 
hiveket biztosítson magána!<. Minthogy pedig a hízelgéseket olly na
gyon szerettc, elá1·aszták lit azokkal ; s júllehet minden inkább csak 
szép nem volt, ~hakspeare a sz é p v es t a sz ii z n ek czimezte öt; 
Spencer a t ü n d é r ek ki L' á l y n li j é n ek nevezte ; IV. Henrik 
azt mondá róla, hogy ked vesebb mint az ö Gabriellája; Raleigh azál
tal jutott be kegyébe, hogy pompás köpenyét lábai alá teríté, nehogy 
azokat a sár megfertőztesse; Amerikában az ujabban felfedezett te
rületek az ö tiszteletére V i r g i n i á n ak neveztettek ; Essex gróf 
és Sir Charles Biount miatta párbajra hitták ki egymást, és ö, ki 
akkor ötvenhat éves vo It, öriimét fejezte ki a felett, hogy "az ö szép
sége lenne a közöttök felme•·ült viszály oka;" késöbb 1593-ban egy 
kiáltvány tudatta a néppel, hogy a királynöuek eddig megjelent arcz
képei nem hivek ~z et·edetihez, azért ezek ugyszintén másolataik áru
lása hetiitatott s csakis azon arczkép szaporitása engedtetett meg, 
mellyet az államtanács készittetett. 1) 

Sfuarf llltrino 
Ha, miként a katholikusok állíták, VliL Henrik törvénytcleniil 

vált el Katalintúl s lépett Boleyn Annával házasságra, Erzsébet tör
vénytelen gyermek volt, s ekként a trón Stuart Máriát Skótl1on ki
rálynöjét illeté. Ez nagybátyjai, a Gnisc herczegek által Francziaor
szágban neveltetett; kitüni) jártassággal birt a müvészetckben és iro
dalomban, s magát a latin nyelvet is annyira sajátjává tevé, miként 
ezen egy nyilvános vitatkozást tartana azon tétel felett, hogy az iro
dalommal való foglalkozás a nőket is megillctnéo Késiibb a franczia 
trónörökös nejévé liin (10M~) s Tudor Mária halála után Angolország 
királynőjének czimcztette magát. Ö benne központosuJt tehát a ka
tholikusok reménye, Angolhon ellenségeinek c~elszövényei s követke
zésképen Erzsébet gyiilölete. E két egym:issal vetélkedö nö tö1·téo 

1) Midön Erzs~bet hatvanhét .\ves volt., fiatal l<egyencze Essex gróf igy irt 
hozzá: nMa korán reggelrem~ltem s?.emeimet felséged szépségén legeltethetni. o. 
Adja az ~g, hogy felséged isteni hatalma uo ragyogjon kisebb fényben, mint 
ezépsége, melly ragyoglisával az egész világot betölté" o o o Kevéssel elöbbb pe
dig Raleigh: 8 Hogyan élhetett volna ö távol öntől, ö, ki megszokta únt látni 
ugy lovagolni mint Nagy Sándor, vadáizni mint Oiana, járni mint Vénus, mig a 
nyájas Zephyr ön szép hajfürteit fej6r arcza köriil Iebegteté, mikolnt. egy nym
phám\1; ki megs?.okta önt látni, midön az árnyékh11n mint egy istoenség iil, vagy 
mint Orpheus lantját penget.i. '' 
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nelrne, kiknek egyike kiinnyelmii, Bzenvedélyes, heves, eszélytelcn, 
másika elmés, irigy, biitlen, viTengző, egyik valamint a politikában 
ugy érzelmeiben is ingata~, a rnli.sik határozataiban rendíthetlen, 
miudkettö pedig egyaránt hiinii~ és kétes erényü volt, e két nő tör
ténelme mondotll hü rajzát adja a kath. és prote~;táns párt küzdel
meinek, mellyck egymáRHal Skóthon biráíiáért vetekedtek. E két nö, 
mint az érintett pártr,k képviselöi, majd az egekig magasztaltatott, 
majd ismét a porba rántatott; de a történelem késő itélete egyaránt 
tulteszi magát a rokonszenveu és gyülöleten s épen ugy megrovja a 
vértanut mint annak gyilkosát. 

Beaton álclornagy halála után Skóthonban a reformatio olly 
meztelenül és felfegyverkezve lépett fel, minök magokj ama hegyi la
kosok : és a lwrmányzúnö Lotharingiai Mária, jóllehet a Guisek test
vére, kénytelen volt a :-zinleléshez folyamodni. A tekintélyesebb fő
urak külünöscn A•·gyle és Morton grófok a Sátá n e g y l e t e azaz 
a katholikmok ellenében a J é z u:; e g y es ü l e t é t alakitották és 
bizván Erzsébetben, ki Skóthont meghódítandó vagy legalább az Ör
vény szélére taszítandó ottan zavarokat támasztott., arra buzditák a 
lakosokat, hogy Rómával vógkópen szakit.sanak. 

Knox. 
Különösen Knox János (1505-72) lelke~ité öket, kimost genfi 

szarnkivetéséböl vis~zatér vén' a skót egyhaz tulajdonképeni alapitó
jává lön, mcllynek történeimét is megírta. Ezen dühös, önzéstelen, a 

· fenyegetések és hizolgés1~k inlnt érzéketlen s a szép nők és fegyver
vi~elö lovagok ininyában egyformán durva férfiu, összeköttetésbe 
lépett egész északkal s minden országgal, hol Hórnának ellenségei 
valának. A p1·otestánsok általa s a kormányzónö ellenében létrejött 
ellenzék által izgatva kegyetlenkedni kezdének az ös vallás ellen; s 
midön a knnnányzónö a protestáns hitszónokokat maga dé idézné, 
ezek olly számmal jeh•ntek meg, miként kénytelen lenne öket föl
kérni, hogy oszoljanak szét. Ezután Perth és Edinburgot hatalmukba 
keriték s az utóbbi városban egy gyiilekezetet tartottak (i 560), 
mellyben a kath. vallást kárhoztaták s annak követőit latroknak, 
ál'Ulóknak és gyilkosoknak nevezték ; a kath. isteni tisztelet s az egy
házi joghatóságok eltöröltettek s az uj vallás megállapíttatott, halál
büntetés szahatván azokra, kik azt elfogadni vonakodnának. A pro
testantismus Skóthonhan Calvin tanaira fektettetett s presbyteria
nusnak neveztetett, minthogy minden hierarchiát kizárt kebeléböl s 
az államfő beavatkozása ellen tiltakozott. Knox most a z e g y h á z i 
fe g y e l e m e l s ü k ö n y v é t szerkeszté, melly a genfi lyturgicus 
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könyvvel sokban megegyezett j és azt indítványozta, hogy az egy
házi javak a protestáns lelkészek javadalmazására fordittassanak, de 
a nemesek és fópapok, kik azokat elsajátiták, öt emiatt esztelennek 
és ábrándozónak nevezték j másik indítványát azonban, rnelly a pá
paság emlékeinek megsemmisitésére vonatkozott, elfogad ták, sekként 
elkezdődött a rablás és rombolás , nem kegyelmezvén még a sirok
nak sem. 

Stuart Mária tiltakozott ezen tények ellen, és a Guise-k azon re
ménynyel kecsegteték öt, hogy a majdan Skóthonban gyüjtendö sereg
gel sikerülend neki az angol trónt megszerezni j de azon szerencsét
lenségek, mellyek Francziaországban érték öket, továbbá a kormány
zónö halála (1560), ugyszintén azon körülmény, hogy Erzsébet a skót
honi protestánsokat segélyezé, beláttatták vele, hogy oda kell mü
ködnie, miként saját trónját megtarthassa, nem pedig hogy a másét 
elvehesse. Letevé tehát az angol királynői czímet j fiatal férje halála 
következtében a franczia koronától is elesett, és ö, ki előbb a legelső 
királyi udvar szemfénye volt, most Reimsban unatkozott, elhagyatva 
az udvaronczoktól, görbe szemmal nézetve Medici Katalintól, elha
nyagoitatva a Lotharingisi bíbornok által, kit a polgári háboru köze
pett veszélyben forgó hatalmának megtartása vett igénybe. 

Ezalatt a skóthoni parlament hazatérését követelte (1561), s 
bármennyire irtózott azon gondolattól, hogy ezen dühönczök kezébe 
adja magát, végre mégis hajóra szállt, diadalai szinhelyéröl szeren
csétlenségei szülöföldjére költözendö. ,,A hajó elindult, (beszéli 
Brantome, ki szintén kiséretében volt), és ö anélkül hogy valamivel 
gondolna, a hajó hátsó részében könyökére támaszkodva elkezdett 
könyezni, szép szemeit a kikötöre és az elhagyott helyekre függesztve 
s idönként ezen szavakat ismételve: ,Isten veled Francziaország! 
Isten veled !' És ezt tevé mintegy öt óra hosszáig, amikor azután al
konyodni kezdvén , megkérdeztetett, ha vajjon nem szándékoznék-e 
a hajó bensejébe vonulni s keveset vacsorálni. Erre még jobban 
folytak könyüi és ezen szavakat mondá: ,Most kedves Francziaor
szágom egészen elvesztlek szemeim elöl; a sötét éj megirigy lé tölem, 
hogy látásodban a lehetö legtovább gyönyörködhessem, és fekete le
pel terül el szemeim eléitt, hogy elrabolja tölem e gyönyört. Isten 
veled tehát kedves Francziaországom, többé nem látlak, soha, soha 
többé.' És evvel visszavonult, azt mondván, hogy épen ellenkezöjét 
tevé annak, mint Dido, ki - Aeneas elválván töle - mindig a ten
gerre függeszté tekintetét, mig ellenben ö folytonosan a szárazföldön 
tartá szemeit. Le ~kart feküdni, anélkül, hogy saJátán kivül mást 
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evett volna, s nem is ment le szobájába, hanem a hajó hátsó részén 
készittetett ágy számára. Keveset nyugodott, nem birván sohajait és 
könyüit szüntetni, és a kormányosnak megptt.rancsulta, hogy hajnal
ban, ha ekkor még Francziaország földje látható volna, bátran köl
tené fel öt. És a szerencse kegyes volt it·ánta, mert elállván a szél, 
az evezöket kelle igénybe venni, s ekként a hajó éjjel olly keveset 
haladt, hogy viradatkor még látható volt Franczíaország. A kormá
nyos a kiadott parancs ezerint cselekedvén, ö felemelkedett ágyán e 
mig lehetett, Francziaországon legelteté szemeit. De mindig tovább 
haladván a hajó, öröme is véget ért s nem látta többé ama boldog or
szágot j azért ismételten e szavakra fakadt : lsten veled Francziaor
szág, soha, soha nem látlak többé !te 

Erzsébet, ki épen ugy gyülölte öt szépsége mint az angol trónra 
való igényei miatt, megtag-adta neki , hogy országán keresztül utaz
hassék, s el akarta öt fogatni, mindazáltal sikerült partra szállania. 
Az örömujjongás, melylyel fogadtatott, a szépsége, kellem ei és szel
lemdus képzettsége által ldiltött csodálat, a részvét kettős (férje és 
anyja) gyásza iránt egy pillanatra elfeledteték vele saját és mások 
nyomorait, mindazáltal már a fogadására rendezett vad ünnepélyek 
között is felismerte azon ország mély és gyógyithatlan sebeit, mellybe 
ellenségei által engesztelhetetlenül gyillöltetve s természetes testvére, 
Murray Jakab által eláruitatva érkezett meg. Mária a harcztérre a 
dél fegyvereivel, szépséggel, h izelgésekkel, képzettséggel, ékesszó
lással és könyükkel jelent meg; ö is birt ugyan a Guise-k mesterfo
gásaival, de azon kUlönbséggel, hogy szenvedélyeinek egészen áten
gedé magát j csábitott és csábittatott, vonzott és vonzatott. A pro
testánsok iránt türelemmel viseltetett, de ezek vétkül rovák fel neki, 
hogy ősei vallását követé, tagadák, hogy a b á l v á n y o z 6 n ö kezé
ben valami hatalom, lenne bár az tisztán polgári, maradhatna s na
ponkint jelképeket és czf)lzásokat alkalmaztak rája a biblia azon he
lyeiböl, mellyekben a bálványozás megbélyegeztetik. Knox szitotta 
a tüzet, II. Ferencz halála alkalmával a szószékböl átkot mondott 
nejére s a nők kormánya ellen egy munkát bocsátott közre; azon 
eszélytelen párbeszéd következtében pedig, melylyel Mária fogadá, 
vakmerHsége még inkább növekedett. Ő maga elbeszéli nekünk Má
riával történt első találkozását. 

"Önnek a nők kormánya ellen irt munkája (mondá neki a ki
rálynő) heves és veszélyes ; felfegyverzi az alattvalóinkat ellenünk, 
kik azok királynője vagyunk. Ön hibázott, és vétket követett el az 
evangeliom ellen , melly engedelmességet és jóakaratot parancsol. 
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Azért rnostantól fog va löbh szcretetet tanu~it~oH iin azok in\.nt, kik 
nem ugy éreznek mint ön. 

"Asszonyom, ha a bálványozást kár hoztaln i s az Isten igé-jét 
hirdetni annyi mint a lázadást szitani, akhr (\n bünös vagyok j de 
ha, mint hiszem, az Isten ismerete s az cvangrliom követése az 
alattvalókat fejedelmök iránti őszinte engedelmess~gre vezeti, kit 
lehet azért kárhoztatni'? Az én könyvem nem egyéb mint egyéni vé
leményem kifejezése; szigoruan vév~, a lelkiismeretet nem érdekli, 
kötelező erejü elveket nem tartalmaz; és ami engemet illet, mindad
dig, mig felséged keze tisztán marad a szentek vérétől, nyugodtan 
élek törvényei alatt. Vallás dolgában az ember nem a fejedelem de 
Teremtője akaratának tartozik engedelmeskedni. Ha az apostolok 
idejében mindenki ugyanazon egy vallást tartozott volna kiivetni, hol 
volna ma n kereszténység? 

"Az apostolok nem áll ottak ellen. 
"Nem engedelmeskedni annyi mint cllenállani. 
"Nem állottak ellen fegyverrel. 
"Mert nem volt etTe erejök." 
Ekkor· Mária felkelts hevesebben igy folytatá: "Ön tehát azt 

állítja, hogy az alattvalók a királyoknak ellenállhatnak? 
"Kétségen kivül, ha azok a határokon tulmennek. Az egé8z, 

mit a törvény tölünk követel, az, hogy a kinílyokat miként atyankat 
ti:~zteljük j és ha ezon atyn. őrjönglis be esik, bczáratik. Midön a feje
delem meg akarja g,Yilkolui a1. lsten fiait, megfosztják fegyvcrétöl, 
megkötözik kezeit, s börtönbe vetik, mig nem e;;zére tér. Ez akkor 
nem engedetlenség söt inkább az Isten szavai iránt tanllsitott euge
delmeBség." 

Mária egy ideig egl~szen megrémülve hallgatott, s hosszas szü
net után igy szólt: "No jó! most látom, hogy alattvaJ,iim önnek 
fognak engedelmeskedni és nem nekem; azt fogják tenni, amit ön 
parancsol, és nem azt, amit én rendelendő leszek. És nekem azt kell 
tennem, amit ök pnrancsolnak, és nem azt parancsolnom, amit nekik 
tenniök kell. 

"Ments lsten! egyedüli óhajtásom az, hogy a királyok és alatt
valók egyaránt engedelmeskedjenek az Istennek. Azo (í szava monJ
ja, hogy a királyok az ö egyház~í.nak gyámatyjai és a királynék an
nak gyámanyjai. 

"Kétségen kivül; de az önök egyháza nem az, mellynek én 
anyja és gyámolitója akarok lenni. Én a római egyházat, az fRhi 

igaz egyházát, fogom védelmezni." 
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Ezen szerenceétlen szavakra kiHirt Knox haragja és igy szólt: 
.Az ön akarata, oh asszonyom, nem az ész tanácsa. A római szajha 
meg van fertőztetve, meghultoU és meggyaláztatott. 

"Az én lelkiismeretem az ellenkezőt mondja nekem. 
"Az ön lelkiismerete ni n cs fölvilágositva." 
És evvel elment, s a protestaosoknak ezt mondá: .Semmit sem 

remélhetünk ezen ravasz és gőgös ni\töl;" 1) és Jezabelnek nevezé 
i)t s avval ltérkedett, hogy több ízben sírásra fakasztotta öt. 

Mindazáltal Mária szelidségével és jó indulatával alattvalói 
szivét megnyerni és a rendet helyreállitani törekedett ; Erzsébettel 
is ki akart békülni, mivégböl az angol királynői czimröl végképen 
lemondott; de az vonakoelott szép vetéltársaval személyesen talál
kozni s ehelyet férjet akart számára szerezni, s miután az evégre ja· 
vaslatba hozottak mindcgyikét cllenezte volna, ntóljára saját ke
gyenczét Leicester grófot a}inlá fel neki. 

DnrnJ .. :\·· 
Mária azonban részint politikából részint szivc vonzalmából 

lord Stuart Hemiket, Darnloy g1·Mot választá (1565), ki valamint a 
skót ugy az angol koronához is igényt tartott. E házasság mindenki
ben visszatetszést szült, rú nézve pedig végzetteljessé leve j a pro
testans hitszónokok átkot és szidalmakat szórtak az elvetemedett 
ifju1·a j Erzsébet bele nem egyezett abba; Murray gróf pedig, a test
vére elleni folytonos csel~zövények gyártója, egy összeesküvést ho
zott létre a férj ellen, elraholtatni Rzándéko~ván öt, minek követ
keztében törvényen kivül :i.llónak nyilváníttatván, Angolors?.ágba 
futott. 

Darnley sz ép volt ós semm i egyéb, emellett részeges, bárgy n 
és telve boszuvágygynl azok iránt, kik neki ellenmondani merészel
tek, s képtelen viszonozni n gyöngéd ségeket, me Ilyekben az öt szen
vedélyesen szeretö királyníí részesité. Mária csakhamar eltelve a 
szellem nélküli szépséggel B a gyávasággal párosult fiatalsággal, 
megvonta tőle bizalmát s többeket különösen a piemonti születésü 
Rizzi Dávidot ajándékozta rnrg avval, ki felette ügyes de egyszers
mind olly öreg és csuf klllsejü volt, hogy gyanura okot egyáltalában 
nem adhatott. Mindazáltal a királynő ellensegei féltékenységgel töl
ték .el Darnley-t s arra ösztönzék, hogy a királyi hatalmat saját ke
zeibe ragadja; az összeesküvést, nHlilynek czélja vala Darnley 

'.1 KnOJ:, Hi.9toi,·e 311-15 !a]J. 
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neve alatt Murray- t juttatni u1·alomra, Erzsébet maga vezeté. Knox 
eziránt megkérdeztetvén azt felelé, hogy üd v ös dolog lenne I :o ten 
egyházát egy bálványozó vérével megmenteni; Rizzi tehát a hathó
napos teherben levő királynő lábainál meggyilkoltatik (1566--máj. 5) 
s a tett végrehajtása után a gyilkos poharat vesz kezébe, megtölti azt 
s fölhajtván azt mondja neki : "Mindez az ön férjének müve." -
"Ah, tehát igy áll a dolog ( mond a királynö), félre a könyükkel s 
lássunk a bosznhoz." És azonnal összeszedve egész erélyét, mellyet 
veszélyek alkalmával rendesen visszanyert, menekült, férjét is ma
gával hurozolván mintegy Itiragadandó öt aljas büntársai köréböl, és 
sereget gyüjtvén annak élén bevonul Edinburgba, megbüntetendő 
a gyilkosokat, kik eközben Angolországba futottak j és Mária ismét 
kezébe vette a királyi hatalmat, s ekként az Erzsébet által tervezett 
gyilkosság gyümölcstelen maradt. 

Darnley esküvel erősíté a királynőnek, hogy az elkövetett gyil
kosságban mi része sincs j de e tekintetben saját aláírása által hazud
toltatott meg. Ha tehát csakugyan biinös volt, szerethette-e öt to
vábbá is Mária? Ez most olly egyénekkel vevé magát körül, kik 
férje iránt ellenséges indulattal viseltettek; és Murray, kinek Má
ria időközben megbocsátott, másokkal egyetemben Darnley-t mint 
esztelent és zsaruokot meggyilkolni szándékozott, amiről Mária szin
tén tudomással birt. Darnley nem hivatván meg fia Jakab kereszte
lésére, mellözve érezte magát, s azért Glasgowba vonult vissza, hol 
himllíbe esvén, a kh·álynö ápolására siet, és ujból kiengesztelödnek 
(1567). Ezen kibékülés gyümölcse és záloga 1\lurray elvesztése leen
dett, ki erről értesülvén, siettcté régi l ervének végrehajtását, s evég
ből érintkezésbe lépett Morton Jakab kanczellárral és Bothweil gróf, 
Skóthon örökös tengernagyával s a leghatalmasabb föurral, ki Mária 
előtt mint hü védője nagy kegyben állott, egyébként telve volt adós
sággal, dicsvágygyal és álnoksággal. Egy estve, midön a királynő 
épen bálban volt (ftJbr. 10), a ház, mellyet férje számára rendelt, a 
légbe röpíttetett. 1) Ugy látszott, hogy Máriának tudomása volt erről, 

1) Mária ezután Bothwelhez ment nöül; nyolcz, ~ajátkezüleg irt s Bothwel
baz intézett ezerelme8 levél 8 tizenkét 8onctt, szintén általa irva, 8 ugyanahhoz 
intézve ; ezek azon adatok, mellyekre Máriának férje meggyilkoltatMában val6 ré
sze8sége alapittatik. A történészek különösen a protestánsok mint pl. Hume, el
fogadják azt, de már Robertson nem meri öt elitélni s legfölebb nagy elvaknlt
ságr61 vádolja. De be van bizonyítva, hogy a sonetteket Buchanan, a leveleket 
pedig Maitland, az összeesküvők egyike készité, ki utánozta Mária irasát; a tény 



797 

mindazáltal boszut esküdött; de Murray és a protestáns hitszónokok 
n b a l v á n y o z ó n ő romlásával magokat megmentendlik rá és 
Bothwelire báriták a gyanut. Ez bevádoltatván négyezer nemes kisére
tében megjelen, azon lovon ülve, mellyet Máriától kapott ajándékban 
s ameily egykor Darnley-é volt; de senki sem lépvén fel ellene vád
lóul, az esküdtek által felmentetett ; a házasságtörő, gyilkos és el
vetemedett nő ellen azonban általános ingerültség tört ki. Mária, ki 
jól tudta, mit beszélnek róla, magáról ítélvén ártatlannak hitte Both
walit s az ellene szórt rágalmakat a kegyenczek iránt közönségesen 
tápláitatni azokott gyülöletnek tulajdonitá. Ő pedig egy idlí óta hite
lezői körmei köz<ll menekülni akarván, evégből most minden követ 
megmozditott, hogy Mária kezét megnyerhesse. Ez kezdetben vona
kodott, de Bothweil mint a kil·álynő ministere arra birta ezt, hogy a 
protestáns vallás ellen kibocsátott szigoru rendeleteket megsemmisi
tené, igy akarván magának a nép kegyét biztositani ; azután a ki
rálynét elrabolja s dunbar-i kastélyába viszi, s mig egyrészről azon 
h irt terjesztet é, hogy ez a Mária beleegyez~sével történt, másrészről 

őt arról igyekszik meggyőzni, hogy ekként becsülete visszahozhatat
tanul semmivé van téve, s egyszersmind egy iratot nyujt át neki. 
mellyben a peer-ek ártatlansága mellett tanuakodnak s a királynőt 
arra kérik, hogy hozzá menne nőül. Mit tudott tenni ? a gyilkosság 
elkövetése után három hónappal egy protestáns püspök megáldá az 
uj házasokat. 

Némellyek szánakoztak e fiatal nő gyengeségén, ki övéitől el
hagyatva' a nélkül' hogy tudná miért, most egy ravasz dicsvágyó 
kezei közé jutott; mások ellenben, kiknek előbbi élete erre elegendő 
indokot szolgáltatott , az egészben nem láttak mást, mint egy előre 
kicsinált tervet, jóllehet Mária erősen állitaná, hogy Bothweil t árta t
tannak hitte. A nemzet boszankodással szemlélte azt, és a nemesek 
azon gyanut táplálván, hogy BothweH a trónörökös élete után lesel
kednék, Darnley meggyilkoltatását megboszulandók, egymással szö
vetkeztek. Mm·ray jóllehet távol volt, nem különben :Morton és Mait· 
land, a gyilkosság részesei, látván, hogy mások élvezik tettök gyü
mölcsét, a mozgalom élére állanak, annyival is inkább, hogy ártatla-

körülményei ártatlansága n.e!lett tannskodnak. --- LlLsd Goodal, Examination of 
the lettera supposed to be w1-iteen by ManJ queen pf &ot;;, Edinburg 1754. Gilbert 
Stewart, Hist. oj Seolland 1782, ki felhivta Robertson-t, hogy czáfolná meg az ö 
idevág6 elbeszélését, de Robertsan épen nem hazudtolá meg öt; John Whitaker 
Mary queen of &ots vindicated. London 1187. 
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n oknak akartak látszani. Mind a két párt fegyvert ragad tehiLt1 de 
a királyiak vonakodnak harczolni 1 minek következtében Mál"ia a 
szövetségeseknek megadván magát, a katonák bántalmazásai között 
a táborba vezettetett, előtte egy zászló vitetvén, mellyen _Darnley 
holtteste s a tt·ónöt·ökiis a•·czképe és ezen szavak valának láthatók : 
D om i n e, j n d i c a c a us a m m e am. Hasztalan kisérlé meg 
szavaival és levert tekintetével a néput szánalomra buzdítani, Loeh
leven várába vitetett s ottan be börtönöztetett. Both weil az orkádiai 
szigetekre szökött, hol egy ideig mint tengeri rabló élt; azonban ha
jója elfogatván, ö maga Norvegiába menekiilt, hol börtönbe tétetvéu 
s megőrül vén, nyolcz évre meghalt. (1577 ). 

VI. Jakab. 
A szövetségesek, kik a titkos tanács lordjainak czimezték ma

gokat, Máriát lemondásra kényszeríték j ekként az egy éves VI. Ja
kab megkoronáztatott, kormányzóul Murray adatván maiiéje, ki 
Francziaországból elősiet s a par~arnentct egybehiván eléje tetjeszti 
az emlitett leveleket és sonetteket, mellyekböl Mária házasságtörése 
és az ebből folyó vétkek kiderülvén, eliibbi és moslani ellenségeinek 
szabad tér nyittatott üldözésére. A szerencsétlen és a dühöngök ké
nyére hagyatott nö sorsa szánalmat ébresztett l{ülönösen a katholi
kusoknál j és a tizennyolcz éves George Douglas belé szeretvén a 
szép szenvedöbe, módot talál elszöktetésére. Ek\~or azonnal vissza
vonja kényszeritett lemondását, kijelentvén, hogy kész jogait egy 
szabad parlament itélete ain bocsátani, s egyszersmind Darnley gyil
kosainak megblintetését l{é1·vén. Ez természetesen nem tetszhetett 
Murray- és biintársainak, a miél't is fegyvert ragadnak s a kit·álypár
tiakat megverik. Mária ekkor egy gyiil'üt küld ~~rzsébetnek, mellyet 
döbb ettől barátsága jeléül kapott, s kedvező ajánlatokat nyervén 
tőle, nála keresett menedéket (15til"l). 

Erzsébet megörült, hogy vetéltársát végre kezei közé kerit
beté; vonakodott vele személyesen találkozni, sem pedig meg nem 
engedé neki, hogy Francziaországba vagy ::3kóthonba visszatérhes
sen, s egyszersmind kijelenté, hogy pártfogása alá csak akkor veheti, 
"ha rágalmazó i előbb megszégyenittetnének." Ez annyit jelentett, 
hogy Mária perbe fogatnék, s az York ban esal{ngyan meg is kezde
tett ellene. Itt vége-hossza nem volt a fon(lot·kod:iiiüknak; Murray 
ugyanis ana akarta i:lt birni, hogy sz;imára mondana le a kormány
:r.<lságról, Erzsébet pedig oda törekedett, hogy k e d v e s n ö v é r e 
megahíztassék é~ megbecsteleuilte"sék. Mária ezek ellenében rendit
hetlen állhatat0sságot tann~itott, s a gyöngék ntólso menedékéhez, a 
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tiltakozáshoz folyamoelott j l(özöltctni kivánta magával a vád alap
jául szolgáló adatokat, hogy igy azokat meghazudtolhassa, minthogy 
pedig ez neki megtagadtatott, Mmray-t és az ellenpárt fejét biinré
szességröl vádolta,kik most Erzsehet által megajándékoztatva vissza
tértek Skóthonba, és júllehet legyiizettek, győzteseknek hirdeték 
magukat, sa látszat csakugyan mellettök volt, miután Mária börtön
ben ült,Murray pedig az angolok tetszéseszerint kormányzott. Mária 
most szigoruabb fogsl\gba hurczoltatott. s Talbot János őrizetére bi
zatott. A kiil-hatalmasságok felszölaltak Mária érdekében, és Erzsé
bet mindig jó indniatot tettetett irányában; de ha megtagadta legyen 
is az alattvalóktól azon jogot, hogy öt megbüntethessék és letehessék, 
maga részére követel te, hogy tetszése szerint zsarnokoskodhassék 
felette, azért huzta-halasztotta a per befejezését j és ezalatt minden 
kísérlet, melly megszabadit~tsa végett tétetett, még inkább sulyosbitá 
a szerencsétlen fogoly kit·álynö állapotát. A norfolk-i herczeget, ki 
öt kiszabaditaní akat·á, Erzsébet kivégezteté, s még kiméletlenebbül 
bánt ez foglyával a Sz. Bertalan éji mészárlás után ; midön pedig 
azon hir terjedt volna el, hogy ausztriai János öt megszöktetni s nöül 
venni sr.ándékozik, T<:rzsébct a német-alföldi felkelöltet segélyezé. 
Természetes volt, hogy Máriának ellenei egyhangulag halálát köve
teltek, ö levén a katholikusok összeeskü véReinek központja; de Er
zsébet, kinek kezdetben nem igen tetszett a királyi méltóság elleni 
illyes föllépés, egyszerU gyilkosság által akarta öt láb alól eltétetni, 
ameily t. i. róla most és jövőben a felelösséget elhárítaná; és evégből 
skothoni ellenségeinek kezeibe akará iít átadni, kik azután öt titokban 
meggyilkolnák. A fő czinkos halála azonban meghiusitá a tervet, 
mellynek létezését mai napig fenmaradt okiratok igazolják. 

Ezen czinkostárs Murray volt, ki Linlithgow-ban bízonyos Ha
milton áltál, kinek nejét meggyalázta, meggyilkoltatott (1569). Ezen 
esemény nagy zavarba döntötte Skóthont, annyira, hogy a király és 
királyn(; lord j ai között véres összeütközésekre került a dolog. Leg
először Stuart Máté Leoox gróf, Darnley atyja, vitte utána a kor
mányzói tisztet, de ez egy harczban megöletvéo, Marr gróf által vál
tatott fel. Legnagyobb befolyása volt azonban a gonosz Mortonnak, 
a Mát·ia-elienes pát·t lelkének, ki végre kormányzóvá levén (157~) 

mint Erzsébet bérencze annyira elidegenité magától a skótokat, hogy 
VI. J"akab, ámbár még csak tizenkét éves, felkéretett, miként saját 
kezeibe venné át az ország kormányát (l 57 R). M01·ton azt akará 
most magáról elhitf'tni, hogy egészen visszavonulva a gyönyöröknek 
r:J, rle eh1~lyett teljeli crr'j1~hlil fondork Oflott sa királyt fogsághrm tart:\. 
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Edme Stuart, Aubigny ura, ki Francziaországban neveltetett, azáltal 
hogy a király hitére tért, annnyira megnyerte ennek kegyét, hogy az 
lit Lenox herczeggé tenné. Ez Marton által arról vádoltatván, hogy 
Francziaországhoz szitana, ö viszont Mortont mint Erzsébet czinko
sát s Darnley meggyilkoltatásának részesét bevádolta, s miután a vá
dak be is bizonyultak rá, ditéltetett és Idejeztetett (1581 ). Erzsébet 
megrémült erre, és értésére esvén, hogy a kegyencz Jakabot és any
ját egymással kibékíteni szándékoznék, erősen szitotta az egyenet
lenségeket, mellyek onnét származtak , hogy az alsó rendü papság 
nem akarván többé tüt·ni a püspököket, azok eltávolitását követelte j 

ezenkivül támogatá az elégületlen föurakat, kiknek sikerült a királyt 
elfogni s vele Lenox herezeget számüzetni , ki most Francziaor
szágba költözött, hol el is halt. Jakabnak sikerülvén állitólagos sza
baditói kezei közöl menekülni, visszatért Edinburgba, s a t es t v é
r ek azaz a presbyterianusoknak ellene irányzott szónoklatainak 
véget vetendő, a parlament által (1583) minden összejövetelt eltilta
tott, mindenkit bárminő állásban lf'nne a király joghatósága alá vet
tetett, s egyszersmind halált mondatott azokra, kik a király, az egy
ház feje ellen szónokolni merészelnének. 

A börtönben sinll:ldö Mária megtudván, hog·y Jakab fogsllgba 
esett, méltóság· és szeretetteljes levelet intézett Erzsébethez, eléje 
adván abban igaztalanságait; minek következtében ez azt szinlelte, 
hogy kész ujból egyezkedésbe bocsátkozni , holott tulajdonképen 
ekkor törte fejét az ellene irányzandó végső csapáson. Hírek bozat
tak forgalomba, mellyek szerint a fogoly királynő összeesküvéseket 
hozott volna létre Erzsébet ellen ; majd bizonyos gyilkosokról kez
dettek beszélni, kik öt meggyilkolandók valának, de elfogatván ki
végeztettek ; amelly vak lárma következtében a királyné életének 
biztositása végett a protestánsok között egy társulat keletkezett, söt 
a parlament azon ostoba törvényt hozta, hogy az, kinek érdekében 
forradalom kisérehetnék meg, a trónhoz való jogát örökre elvesztené. 
Kikerülhetetlen kelepcze volt ez Mária számára, ki most Amias Pau
let és Drue Drury, e két dühös puritanus iírizete alá adatván, egy 
egészségtelen tömlöczbe vettetett, s a mi még roszabb, fia tőle egé
szen elidegeníttetett j midön pedig Erzsébet, megrémülvén a II. Fü
löp által állitólag a reformatio kiirtására tervezett szövetségtöl, 
szintén illyesmit szándékoznék a protestans államok között létre
hozni, s Jakabbal vagy inkább az öt környezö ministerekkel véd- és 
daczszövetségre lépne, Mária minden reményét elveszté szabadulha
tására nézve. 
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Néhány fiatal kath. pap összeesküvést szcrvczett vagy jobban 
mondva f,•gadást tett Mária megszabadítására; az angol l'endörség 
tudomására jövén ennek, még inkább szitotta azt és leveleket sz'ilr
zett, mellyek igazolandók valának, hogy Mária a külföldi összecskll
vőkkel levelezésben áll. Az állitólagas összeesküvők elfogattak és 
felnégyeltettek ; a bevádolt Mária pedig minden i•·ataitól megfosztat
ván, perbe fogatott egy Itivételes törvényszék előtt, melly vesztét 
előre elhatározá. Elbámult é:; elrémült ez , midőn az ellene irányzott 
s elötte megfejthetetlen fondorkodásokról értesült, és ezen szavakra 
fakadt: "V étkeim a szülfltés, az ellenem elkövetett bántalmak, és 
vallásom. Az elsőre büszke vagyok i a bántalmakat szivesen meg
bocsátom i vallásarn a vigasztalás és remény kutforrása rám nézve, 
anynyira hogy felette örülnék, ha annak dicsöségére ontatnék ki vé
rem a vesztőhelyen." 

A parlament, melly már nlinden aljasságot csak helyeselni tu
dott, jóváhagyta a nemtelen eljárást, s egyszersmind az itélet gyors 
végrehajtását követelte, mig ellenben Erzsébet habozást szinlelt, 
azon Erzsébet, ki áldozatától Párizsból hímzéseket és ruhákat foga
dott el ajándél(ban, s ki azoknak, kik Mária halálát tanácsolták, igy 
felelt: "Hogyan ölhetném én meg a madárkát, melly az én kebelem
ben keresett menedéket ~'' Hasztalan igyekezvén öt két puritanus 
őre által láb alól el tétetni, végre aláírta a halálos itéletet ( 1587). 
Tisztán politikai gyilkosság volt ez i Mária ugyanis a katholikus párt 
feje lévén, ennek felülkerekedésével ö leendett a királynő. A politi· 
kának nem szabad szivvel bírnia. 

Shtnrt Mária halála 
Mária, ki a legaljasabb gonosztevövei egyenlii bánásmódban 

részesíttetett, mindvégig megtartá méltóságteljcs önérzetét. "Fejcde
lemnőtök és rabszolgái, az én bíráim daczára mint kir:ilyuö halok 
meg. Eltörölhetetlen ezen jelleg s lelkemmel együtt annalt adom azt 
vissza, kitö! vettem, az Istennek, ki ismeri becsületességemet és :ir
tatlanságomat. u Erz~ebetet levelében arra !{érte, hogy holttestét 
Francziaországba küldctné, hol az örök nyugalomra anyja mellé té
tetnék; hogy nyilvánosan végeztetnék ki, s ekként magatartása, mely
lyet végső pillanataiban tanusitana, cl ne f~rdittethctnék i s hogy 
szolg_ái a nekik rendelt hagyományokkal Angolországot clhagyhat
nák.c Méltóságtcljesen és ájtatosan lépett a vérpadra (február 3). Egy 
gyóntató-atyát is kért, dc az megtagadtatott tőle, s csak nagy bajjal 
engedték meg neki, hogy egy feszületet nyerhessen. "Asszonyom, 
mondá neki Kent gróf, Krisztust szivünkben s nem kezünkben kell 
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hordanunk," mire o 1gy felelt: "Hogy annál biztosabban birhassuk 
szivünltben, igen üdvös öt szellleink clött tartanunk." Fl eleher pro
testáns dékán örök kárhozattal fenyegeté öt, ha a bálványo:tást el 
nem hagyná s bünösségét be nem vallaná j midön pedig feje levá
gatnék, ekként kiáltott fel: "Igy vesznek el Erzsébet minden ellen
ségei," mire csak Kent maga felelte : "U gy legyen." Erzsébet fáj
lalta, hogy rendeleteit végrehajtották volna , mielött ideje leendett 
azokat visszavonni j de a jó nép megnyugtatá öt, ünnepélyeket és 
kivilágításokat rendezvén: azon jó nép, mellynek iidvéút és kérel
mére birta magát elhatározni arra, hogy k e d v es u n ok a t es t v é
r é t feláldozza. 1) 

Jakab eliszonyodott ezen hir hallására , fenyegetőzött és mit 
sem akart tudni Erzsébet mentegetözéseiről, me Ilyeket ez ama sz e
r e n cs é t l e n es e m é n y alkalmából hozzá intézett j 2) de nehogy 
veszélyt•ztesse az angol trónhoz való jogait, csakhamar lecsillapodott. 
III. Henrik francz_ia király gyámoltalan neheztelésén kivül mit sem 
tett j ll. Fülöp g y ö z h e te t l e n h aj ó h a d á t l<üldé Erzsébet el
len (1588), ellátva a bullával, mellyben V. Sixtas Erzsébetet trónjá
tól megfosztottnak nyilvánitá, de a vihar és az angolok egészen 
megsemmisítették azt. 3) 

') Ezen eseményt illetöleg az idézett 'fytlcr.en ldvül egészen uj ~ nem 
vA.rt felvilágosit6 adatokat hoztalt napfényre: Raumer, a franczia l>önyvtárokb61 
azerzett kolzit·atokban i Gonzales, Fiiggelék ll. Fiilöp történelméhez czimü munká
jában i Labanoff Sándor, Stuart Mária levelei, uta"itásai és emlékiratai-ban ; Mardin 
State-papera czimü közleményébeo, mellyekröl Philaréte Chasies egy nevezetes 
czikket irt a Revue des deux Mondes 1H41-ik évi január-hnvi füzetéLen. És eze
ken alapszik mindaz, miben e tárgynAl az iamert törtolnetir6kt61 eltértem. 

Legközelebb Stuart MáriAoalc egy történelme jelent meg Migoet-töl és egy 
mAsik Darg11nd-t.6l 1851-b~n. A Migoet által közlött adatok ezerint nem lehetne 
többé kérkedoi Mária bünössolgéröl. Midöo ez a boteg Darnley-t magához vala 
viendő, igy irt Botwell-hez: J'ameine l'homme avec nwi lunecly a Craigmilar. Ai
nUJ:z:-moi. Je ne l'ay iamaia veu mieux porte1·, niparler ai doucement. Et si Je n'eusse 
apPIÚ pal' l'expérience combient ·il avait le coeu1· mol comme ci1·e, et le mien estre 
du1• comme diamant, et le quel nul trait ne po•tvait percer si non décoqué de vob·e 
mai", peu B' en euat fallu que je n'eusae eu pitié de luy. Toul~{oys ne craignez 
1·ien. 

') Ekkor a akót udvar gyászt öltvén, Argyle gr6f telje8 fegyverzetbeo je
lent meg ottan s illy szavakra fakadt : "Ez most az egyediili illetékes gyász." 

3) Lingard felszámitá, hogy ezen gyözelemtöl fogva Erzsébet haláláig hat
vanegy egyhkzi, negyvenh~t világi férfin a hét nemes hiil~ry v{·gezt~tct.t ki vallásá
olrt, s nagyobbrészt mindnyájan elevenen hasittattale ki. A töb hi vonalwdó :ka
tholikusokra iazonyu birságak vettettek, minek következtt\hcn a gazrlagok nyomor-



Il. Fülöp gyiilölctc most még inkább növekedett a katholikusok 
eme legnagyobb elleP-sége irányában, s majd gyilkosokat bérelt el
lene, majd lrhont lázítá fel. Mióta ez Il. Henrik által megh6dittatott, 
noha Angolországtól függéí tartománynak tekintetett, folytonos láza
dásban volt (XIII. könyv. 212. lap); s minthogy az angolok azt sem 
a polgárosodás jótéteményeiben részesiteni nem akarták, sem enge· 
delmességre szaritani nem birták, soha nem hozattak be ide az angol 
törvények; az ide kiildött fegyveres csapatok pedig e:mk kevesen 
lévén s emellett roszul fizetve, még inkább nevelték a zavart. A nép 
még mindig megtartá itt erkiiiesi egyszerüségét ; leginkább pászto
rok és földmiívesek valának, nem birván iparral és városokkal 1 pat
riarchalis kormány alatt élve, mellyben az elsösziilötti ág nagyobb 
tekintélylyel birt; mindegyik törzs kiilön főnök alatt állott, ki kor
látlan hatalmát legkedvesebb fiára ruházta át. A főnököknek (c h i ef
t a i n s) törzsül{ feletti kényuri hatalmuk nyugtalanságokra és heves 
eröszakoskodásra szolgáltatott alkalmat ; a többi birtokosok pedig 
ezek példája után indulva lázon!!:{> s a neveles által nem mérsékelt 
szenvedélyeskedésükkel szünet nélkül zavarták a bel-békét; a szen
vedö nép ismét, amint ez a szolgaság alatt töt·tén ni szokott, egészen 
megromlott, s az irigység-, rondaság-, tunyaság- és véres baszuk
nak engedé át magát. 

Az egyenetlenségeket nagyban szitották a két fö család, ButJer 
és Fitz-Gerald köziitti ellenségeskedések, mellyel{ lecsendesítésére 
királyi helytartók küldettek az országba. A'4 ifju Kildar, a Fitz-Ge· 
raldok feje, egy dalnok által arra ösztönöztetvén, hogy atyja vélt 
gyilkosán, VIII. Henriken boszut állana, ennek hadat üzent; de le
gyözetvén lefejeztetett, noha maga és övei számát·a bünboesánatot 
alkudott ki. A vallási ujitás iránt gyülölettel viseltetetvén, mindakét 
párt egyesült annak az országból leend<'i eltávolitásl\ra, de le~yözet
vén, kénytelenek valának abba belenyugodni; ezután az irhoni lor
dok a peer-i méltóság megnyeréséért folyamodván Henrikhez, ez a 
pápának fizetett adót eltörölte s magát többé nem Iriand urának de 
királyának ezimczte. Hamindjárt a padament bele is nyugodott Er
zsébet rendeleteibe, sok vidék fegyveres erővel ellenszegült. ~zen 

királynö legtöbbet gondolt Irhonnal, igy pl. Hughues O' Neal-t, a leg
első .családok egyikének fejét magának lekötelezendö Tyrone gróf-

ra jntot.tak, a szegényei( börtönbe hnrezoltattal<, mindannyian pedig szünet nélkü

li nyomozáRok által zaklattattak 

iil* 
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jává nevezte; dc ií c~:~akis a szolgaság megküliinbiiztetíí }lgyénck 
tekinté azt s hü~éget szinlelve a spanyol király támogatása mcllett 
egy általános felkelétit rendezett j és az angol sereg megsernmisit
tetett. 

Meghalván Loiccster (15R8) Ezsébct szivét az ö vejének Deve
reux Robert, Essex grófnak ajándckozá, noha már ö maga ötvenöt, 
az uj kegyencz pedig csak hu:>zonegy éves volt. Erre bizta ö a fellá
zadt tartomány leesillapi tását ( 1599) , de a legszebb hadseregge l, 
mcllyet valaha Et·zsébet ldállitott, olly szerencsétlenül harczolt, hogy 
kénytelen volt Tyrone gróffal meglehetösen gyalazatos békét kötni j 

minelt következtében kiesett a királyné kegyéből, de csakhamar is
mét visszanyerte, majd ujból elveszté és vis3zaszerzé azt, sokkal na· 
gyobb befolyást gyakorolván Et·zsébetre e gondatlan de nyilt dics
vágyó férfiu, mint legtapnAztaltabb és legmeghittebb tanácsosai, kik 
öt ldirnyczék. Ismét kegyvesztetté lévén, a puritanusok, kiknek 
karjaiba veté magát, panaszokkal és kérelmekkel léptek fel mellette, 
ö pedig két vagy háromszáz ös~zcesküvövcl London ellen indult 
(Hi ül), de senki scm törődött vele; amiért elfogatott, halálra i téltc
tett s Erzsébet által, kit Devereux vénnek nevezett, vérpadra külde
tett. Azonban csakhamar megbánta c tettét s még inkább elkesere
dett, miután az ellene inditott per folyamában ejtett nyilatkozatokból 
késöbb értésére esett volna, hogy magok az ö ministerei is azon vé
leményben valának, miként már eleget élt j és jóllehet Montjoy lord 
erős küzdelmek után lecsillapitotta volna Irhont, Erzsébetnek nem 
tért többé vissza jó kedve, B nem sokára hetvenéves korában elhalt 
( 1603 april 3). Szétfoszlott most a büvös fátyol, melly alá fényes tu
lajdonait rejté, s leplezetlenill állott a Tudorok által behozott zsar
nokság, mellyért késöbb a B z e r e n cs é t l c n fa j z a t-nak (igy ne
veztettek el a Stuartok) kelle bünhlidnie. 

Jakab Skóthonban folytonosan a nemesek és puritánusok által 
támasztott zavarok között uralkodott. Ezeket azáltal hivé lccscndc
::;iteni, hugy a fő esaláduk fejeit vendég~égre meghivta magához, s 
megigértetvén velök, hogy a multra fátyolt fognak borítani, öket ket
tejével kézen fogva egy térre vezeté, hol azután egyiitt poharaztak. 
Másnap azonban már ismét mint cllenségek fegyvm·bcn állottak ch"y

mállsal szemközt. Nem kis előnyére váltal( neki a katholikusok ösz
~zcesküvésci s II-ik Fülöpnek Angolorsz.ág ellen intézett fcnyegeté<>ei 
(lbRG), a protestánsok ugyanis eklwr a királyhoz közeledve egy egye
sületet (C o v e n a n t) alakitottak , mellynek tagjai kötelezték ma
gukat, hogy az orszllgot ugy a kiilsö mint a belső ellPnségek ellt>n 
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meg fogják védoni. Minthogy azonban Jakab a katholikusok iránt 
olly türelemmel viseltetett, hogy ezeknek a spanyol udva1·ral kezdett 
fondorkodásaikat is elnézné, arról vádoltatott, hogy ezekkel tartana, 
és ennek következtében kénytelen volt a c o v e n a n t-ok kövctclé· 
seit teljesiteni s magát presbyterianus tanácsosokkal környezui. A 
puritanusok hasonlóau rosz szemruci nézvén, hogy Jakab a kikültö
zött katholikusokat országába visszafogadná, fellázadtak, amiért is n 
király kénytelen volt a futásban keresni menedéket ( 1597) i késöbb 
azonban sikerülvén felülkerekednio, perbe fogatui rendelte a lázitó 
hitszónokokat i végre pedig ismét a szelidség és engedékenység ös
vényé re tért, s a felső papságot a parlament tagjaivá nevezte, da
czára a puritánusok tilt~kozásának, kik ezáltal a püspöki méltóságot 
visszaállittatui hitték. Es Jakab valóban pá1·tolta azt, tapasztalván, 
hogy a pre&byterianusok a köztársaság fele törekednének 1 és azt 
mondá: "Ha nincsenek püspökök, király sincs," és állhatatosan védte 
azokat a vitatkozásokban, mollyekben annyira gyönyörködött. 

I. Jakab név alatt anyja gyilkosának utódjává hivatván meg 
(l G0 3), a Mária kivégeztetésében részes nemesek boszujától féltek, 
az anglikán papság ismét gyanuval volt eltelve a kálvinista király 
iránt, a katholikusok pedig azon reményt táplálták, hogy Erzsébet 
halála után katholikus királyt nycrendnek, s ekként általános aggo
dalom szállotta meg a kedélyeket, de igéreteivel mindnyájokat meg
nyugtatván Angolországbau olly lelkesedéssel fogadtatott, hogy egy 
skót ezen szavakra fakadna: ,.Ezen ostobák n:~ég elt·ontják a mi jó 
királyunkat." Ezt meghálálni akarva tele marokkal szórta a kitün
tetéseke t, és hat hét alatt kétszáz harminczhét egyént ütött lovaggá, 
ami némellyekct azon tréfás ötletre birt, hogy egy módot gondol
nának ki, mellynél fogva ezen uj nomesek noveit az ember cwiékeze
tében megtarthatná. 

És ebből származtak az első kellemetlenségek , mellyeket még 
inkább nevelt a király ingatagsága, melly illy válságos időkben va
lóban kárhozatos volt. IV. Henriknek az osztrák ház ellen irányzott 
terveiben nem érdekelte magát és Spanyolországgal békét kötött, 
A puritanusok, kik Er:t.sébet alatt el valának nyomva, most azt re-. 
mélék, hogy szabadabban fognak lélekzeni, de hasztalan; a katholi
kusok sokat vártak Stuart Mária fiától, de ő teljes érvényökben ha
gyá a' régebben ellenök hozott határozatokat, sőt még némileg nehe
zi té azokat azáltal, hogy a gazd<~g kath. családolu-a kiszabott birsá
gokat l<incsszomjuzú hiv í:!kótjainak adományozta, kik azután ama
zokJud uagy összegckLeu alkuutal< mP.g 



A IÖIIOI'-iisszct·sl.:iiv(•s 

Catesby H.obcrt eltökéllé a katholikusokat ezen zsarnokságtól 
megmenteni, s csak keveseket avatva be titkába, a parlament gyülés
termét aláaknáz ta (l G05 ). Felfedeztet vén, hosszas és zajos per kelet
kezett abból, winden áron a jezsuitákra akarván azt hárítani; de a 
bűnösök nem valának arra birhatók, hogy öket vádolják j a tényt 
magát őszintén bevallották, sőt kérkedtek is vele, minek következté
ben mindannyian kivégeztettek. Garnet Henrik, a jezsuiták provin
cziálisa, ki a kinpadort bevallá, hogy a gyónás utján tudomása volt 
arról és megakadályozására mindent megtett, mit a gyónási titok 
szentsége megengedett, felnégyeltetett Halála előtt bocsánatot kért 
a királytól, de nem azért, hogy az összeesküvésben része lett volna, 
vagy hogy a gyónási titkot fel nem fedezte, 1) de azért, hogy némelly 
jelentéktelen hireket mindjárt annak idejében föl nem fedezett. 

Ezen esemény még sulyosabbá tevé a katholikusok állapotát j 
és Jakab, noha a parlamentben azt állitotta volna, hogy közöttök is 
találkozik nehány jó ember, sőt hogy némellyek üdvözülhetnek is, 
mindazáltal üldözé őket, hamindjárt nem is VIII. Henrik dühével, 
legalább annak makacsságával, és a következi) esküformát erősza· 
kolta rájok: ,,Én N. N. őszintén elismerem, lelkiismeretcsen állítom, 
bizonyitom és kijelentem Isten és az embL:rek előtt, hogy a mi kirá
lyunk és urunk Jakab törvényes fejedelme legyen ezen országnak és 
az általa birt valamennyi államnak; hogy a pápának sem saját sem 
az egyház vagy a római szék tekintélyénél fogva, scm bármi más 
módou nincs hatalma a királyt letenni, vagy országával vagy egyéb 
birtokaival rendelkezni j hogy továbbá semmiféle idegen fejedelmet 
fel nem hatalmazhat az ö megtámadására vagy személye és állam:~,i 
háborgatására i sem alattvalóit fel nem menthcti a hiiségi és enge
delmességi eskü alól ; ugyszintén senkinek ezek közöl meg nem en
gedheti, hogy ellene fegyvert fogjon, zavarokat támaszszon, s álla
mai valamellyikének , kormányának vaf!y államaiban lakó alattvalói 
egyikének kárt okozhasson, vagy azokon bármilly erőszakot elkövet
hessen. Lelkem mélyéből esidiszöm tov:'tbhá, hogy daczára a pápa 

1) A tény igy lill: Vatc~by a föhen:zeg swlgálatábau kapitánynyá lévén 
Garnet-hez ment és azon kérdést hitézte hozzá, vajjon azon esetben, ha olly C~:t
tákba küldetnék, mellyekben a vétkesekkel együtt ártatinnoknak és védteleneknek 
is kellene veszniök, engedelmeskedhetnék-e tiszta lelkiismerettel az illy rendele
teknek. A jezsuitll igeu-nel felelt , ö pedig saját titko~ tervére >Lll<alnuL><ta 
~:zen feleletet, 



vagy utódai nem klilönbcn a tőlök vagy a római széktől származott 
egyéb hatóságok által a király vagy utódai ellen kibocsátott kiközö
sítési vagy megfosztási ítéletnek, vagy az általok a király alath·alói 
számára kiadott eskü-felmentvénynek, én hi ve és alattvalója marndok 
ö felségének és örököseinek vagy utódainak, s védelmezendern öket 
minden, az emlitett itélet ürügye vagy bármi más szin alatt az ö sze
mélyök, tekintélyök és trónjok ellen irányzott werényletek ellené
ben. Mindent el fogok követni, hogy felfedezzem s világosság1·a hoz
zam ö felsége és utódai előtt mindazon ellenök intézett árulásokat és 
összeesküvéseket, mellyeknek nyomára jönnék vagy ameilyekről va
lamit hallanék. Esküszöm még 1 hogy teljes szivemböl utálom azon 
gonosz és eretnek tant és állitást, hogy az egyházi átok alá vetett 
vagy a pápa által államaiktól megfosztott fejedelmek alattvalóik vagy 
bármely más személy által letétethetnének vagy megölethetnének. 
Hiszem és lelkiismeretemben meg vagyok győződve, hogy sem a pá
pának sem bárki másnak nincs hatalma engemet ezen eskütől vagy 
annak bármelly részétöl feloldani. Elismerem, hogy ezen eskü törvé
nyes hatalom által szabatott elém, és lemondok minden evvel ellen
kező engedélyről vagy felmentvényröl. Teljesen és őszintén vallom 
és esküvel erősitern mindazon dolgokat, ruellyek fentebb elösorol
vák stb." 

Sokat tartván theologiai tudományáról, a hitágazatokról, hul
lákról s a hatalom eredetéről örömest vitatkozott. Bellarmin Tortus 
Mátyás név alatt egy iratot bocsátv án közre a fentebbi esküforma 
ellen , ö arra T o r t u r a t o r t i czimü munkájával válaszolt. 1) A 
hollandok ellen csupán azért akart háborut indítani, hogy tanárrá vá
laszták W orstius-t, az arrninianus ok védöjét, kik ellen ö egészen az 
elkeseredésig küzdött. 

Ezen időben a királypárti episcopalisok s a köztársaság felé 
hajló presbyterianusok két külön felekezetet alakítottak, mellyek 
sokkal jobban gyülölték P.gymást mint a protestánsok és katholiku
sok , s innét vették eredetöket a w h i g és t o r y p ártok. Ezeken 
kivül számos vakbuzgó vallási felekezetek keletkeztek ekkor, mely
lyek a vallási szabadságot a Jakab által Észak-Amerikában alapitott 
gyarmatok ban vélvén feltalálni seregesttil oda költöztek. 

1) E>.eo ritka l<önyvuek ez a teljes ez ime: Triplici nodo triplex cuneus, si
•e apologia pro ju.ramento fidelitat is adiveraus duo b1·evia pontificis Pa·ul& V et epia
olam ca1·dinalia Bellarmin i ad G. B lanelevell um a1'chipreabyterum nuper script arr.. 
Londini excudebat Robe1·tua Barckerus; 1607, in 4-to. 
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Mondják, hogy azon rémület, melly a fiával teherben lévő ~tu
art Máriát Rizzi meggyilkoltatása alkalmával elfogta, volt volna az 
oka, hogy Jakab a fegyvertöl rendkivül irtózott, amiért is egy lires 
l(ard-hüvelylyel ábrázoltatott, söt ezen vers hozatott róla forgalomba: 

11 Rex fuit Elisabet nunc est regina Jacobus." Gyengeségét fondor ko 
dásokkal és tettetéasel igyekezett elpalástolni j de eszélyessége gyá
vasággá s jósága elvakultsággá fajult át; könyvekből a királyi hata
lomról olly fogalmat sajátitott el, melly országa körülményeivel s az 
általa hirdetett vallás-szabadság elveivel homlokegyenest ellenkezett. 
Tudományosságot negélyezett s azt meg kell vallani, hogy felette 
jártas volt az ollyan dolgokban, mellyek egy királynak szükségtele
nek valának ; igen okosan beszélt, de esztelenül cselekedett, amiért 
is Sully szép mondataival ellentétben álló rendetlen tettei miatt 11 Eu
ropa legokosabb bolondjának" nevezte öt. Bár maga ia\nt szigoruan 
igazságos, tuJaágosan elnéző volt kegyenczei visszaélései iránt 1 kiket 
gyengeségénél fogv~ nem nélkülözhetett. Először fegyverhordozója 
Carr Robert nyerte meg kegyét, kit a latin nyelvre maga oktatott, 
s llgymásután Rochester, Salisbury s végre Sornerset g1·óffá nevezett; 
azután George Villiers Buckingham herezeg lépett kegyébe, kinek 
valamint elődjének fő goudja volt az állam rovására kincseket sze
rezni. És Jakab, ki olly fösvény volt, hogy sajátjából nem lett volna 
hajlandó csak száz frankot is kiadni, minden meggondolás nélkül iro
gatta alá az állam-ldncatárra szóló utalványokat. 

Ekkér•t a pénzügy mindinkább ziláltabb állapotba jutott; amin 
azáltal akart segíteni, hogy magasabbra emelte a méltóságok árát, ké
sőbb Vliessingent, Brielt és Ramekenat visszaengedte a hollandok
nak, és pedig csupán egy harmadáért a~on ösgzegnck, me Ilyért azokat 
Erzsébet zálogban birta j de a pénz, mintha csak elfútták volna, egy 
pillanat alatt elenyé~;zett. Ha a parlamentet összehívta., olly viharos 
volt az, hogy kénytelen volt elnapolni. Ha tíz ezer sterlinget kért, 
a ház csak kilenczet szavazott meg neki, hacsak a lord kincstárnok 
nem figyelmezteté azt, hogy a király irtózik a kilcnczes számtól, mi
után kilenczen valának a kolduló költők, ha szintén a kilencz muzsa 
követői voltak legyen is azok ; nem különben a tizenegyt:'s azámtól 
is, minthogy Judás árulása után ennyire CHökkent az apostolok 
száma; ellenben szerette a tizet mint az Isten parancsainak számát. 
Németországba p<)mpás követséget küldött njc V. Fridrik Pfalz
gróf támogatá:;ára, kit Il. Ferdinánd császár C.;ehország trónjától 
meg akart fosztani, amiért is azon monda hozatott forgalomba, hogy 
a 'dán király százezer hot·dó heringet1 Holland százezer hordó vajat, 
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Jakab pedig százezer követet küldött annak. A heringhalászatot az 
angol partoknál eltiltotte. a hollandoknak, kik Spanyolországgal foly
tatott háborujok tartama alatt türték e tilalmat, de fegyverszünetet 
kötvén hadi hajókat küldöttek a halászat védelmezésére , melylycl 
háromezer hajó és ötvenezer ember foglalkozott; és Jakab békében 
hagyta öket. A nagy hajós Walther Raleigh 1 ki mint Essex gróf ki
végeztetésének részese börtönben ült (1604-16), azon ajánlatot té
vén, hogy Guyana-ban egy aranybányát jelölne ki, szabadon bocsát
tatott s tizenkét hajóval ezen felfedezés eszközlésére Amerikába kül
detett (1617). Minthogy azonban ezen erővel teljes béke idején St. 
Thomas spanyol várost megtámadta, Jakab, ki akkor Spanyolország
nak kedvében járt, halálra ítéltette öt. Raleigh a bárdot kezébe vé
vén igy kiáltott fel: nErös gyógyszer, de minden bajt meggyógyít." 
Ezen kivégeztetés, melly aljas hízelgésnek tünt fel Spanyolország 
irányá.ban, nagyban nevelte a nép elégületlenségét, melly különben 
is megunta azon eszközöket, mellyekltel Jakab a parlament által 
megtagadott összegeket pótolta, ugyszintén azon erőszakos eljárását, 
hogy a kivánt pénzmennyiséget kicsikarai!dó néhány parlamenti ta
got börtönbe vettetett. 

Skóthon, hol az alkotmány annyira megszoritá a királyi hatal
mat, sokat vesztett azáltal, hogy királya az angol trónra jutott; mind
azáltal Jakab hasztalan törekedett a két országot egyesíteni. Az 
1606-ik évi parlamentben egy beszédet tartott. Tudomá.nyosságának 
eme remekmüvében, mcllybe Dávidot és Astreát, Sz. Pált és Bello
nát is bele keveré , a házasság feloldhatlanságából akarta kihozni 
Nagy-Britannia elválaszthatatlanságát; elmondá tová.bbá, hogy ö a 
pásztor, az angolok és skótok pedig a juhok i nehogy tehát ö részes 
legyen a kétnejüség bűnében 1 össze kell kapcsoini a két országot, 
különben sem lehetvén egy fö két testen s egy pásztora két nyájnak. 

De daczára a metaphorák eme halmazának az iuditvány az 
angol parlamentben hidegen, a skót parlamentben pedig visszatet
széssel fogadtatott, R egyelőre abban állapodtak meg, hogy a két or
szág között fenálló ellenséges törvények megsemmisíttessenek s 
egyik ország lakosai a másikban honosíttassanak i ami felette fontos 
lépés volt az egyesülés felé. Ezután személyesen Skóthonba ment, 
ottan az episcopalis rendszert állandósítandó, s miután a puritanuso
kat rriegnyerte és megengedte \"olna nekik, hogy a bálványozást azaz 
a katholiczizmust szabadon üldözhessék, az sikerült is. Ezen alka
lommal a parlamentben egy beszédet tartott, mellyben a többek kö
zött ezeket monuá: "Mi sem fekszik inkább szivemen mint az, hogy 
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dmva honfitársaimat olly müveltekké tegyem, miuök az angolok; és 
ha ők alkalmazkodni fognak ezek jó hiszemü oktatásaihoz, bizonyára 
sikerülni fog az nekik, mert már ugyis eltanulták a toastirozást, a 
hintók és szép ruhák használatát s a dohányzást, és elsajátítottak egy 
zagyva beszédet, melly tulajdonképen se nem angol se nem skót." 

Ezen időponttól kezdve állandóan oda müködtek az angol kirá
lyok, hogy Skóthon kiváltságait minél jobban megnyirbálhassák, min
den, rendelkezésökre álló kitüntetéseket felhasználván e czélra. 

Ami Irhont illeti, Jakab itt is kimutatá törvényhozói hajlamát, 
egy törvényczikkelyt bocsátván ki, melly a lakosokat még inkább a 
társas életre szoktatná. Az Erzsébet ellen fellázadt főnököknek meg
kegyelmezett, a birtokosok jogait és a parasztok kötelességeit szabá
lyozta, a biráskodási jogot a főnököktől és birtokosoktól elvette s 
azt a törvényszékekre ruházta; minek következtében meghatározott 
időkben királyi birák járták be a tartományokat, megtorlandók az 
elkövetett büntetteket, mellyek többé egyesség utján vagy vérdíj 
által jóvátehetök nem valának. Eltörölte az ipan·a nézve olly káros 
hatásu szoká;;t, mellynél fogva az örökségben az összes rokonság 
osztozott, ugy hogy a törzs-főnök egy részt magának tartott fel abból, 
a többit pedig a családok között tetszése szerint kiosztá. Jakab jól 
tudván, hogy a katholicismust Irhonból csak ugy irthatja ki, ha men
tül több idegeneket telepit le oda, minden aljas módot megkisérlett, 
hogy a régi birtokosokat jószágaiktól megfoszthassa. VIster taJ·to
mány lakosai, mindannyian hii katholikusok, hogy ne legyenek kény
telenek kegyelemért esengeni, kiköltöztck, minek következtében két 
ruillíó hold jutott a korona birtokába, hová azután gyarmatosok kül
dettek, kik ottan számos falvakat építettek. 1613 ban az egyetemes 
irhoni parlamentben az egész sziget képviselve volt, holott előbb csak 
az Angolország uralma alatt álló tartományokból jelentek meg erre 
képviselők. Jakab az irhoni katholikusokat részesiteni akarta ugyan 
azon jogok ban, mellyeket hitfeleik Angolhonban élveztek, de a 
presbyterianus gyarmatosok meggátJák azokat, kivévén, hogy az 
érintett katholik'.lsok Spanyolországgal és Rómával folytonosan köz
lekedhettelt. 

Jakab Angolhonban is tett némelly ujitásokat. A nemesek itten 
herczegek, őrgrófok, grófok, algrófok és bárókra valának osztályozva. 
Ezen utóbbi czim a korona közvetlen hübéresei rnindegyikének meg
adatott, ki hübéréért katonáskodni tat·tozott; de minthogy a felosz
tás következtében nagyon megszaporodtak, báróknak csak azok tar
tattak, kik rgy egész hübér birtokában voltak, a többiek pedig lova-
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goknak; de ezen megkülönböztetés nem lévén kivihető, csak nagyobb 
és kisebb bát·óknak neveztettek. III. Henrik alatt megállapittatott, 
hogy a fejedelmi tanácsba a nagyobbak jogilag, a kisebbek pedig 
csakis a király tetszése szerint hivatnának meg, és az, ki egy vagy 
két iz ben zárt levél által meghivatnék, örökös báró maradna; ezen 
szokás azonban lassanként egészen kiment a divatból, s ezután a bárói 
czim királyi kinevezéstől tétetett függövé! Jakab most a baronet-i 
méltóságot állitotta fel, melly a peer-ek és egyszerü oemesek között 
közepén állana, s a gyarmatosok buzditása végett Irhonban, Acadiá
ban és Uj-Skóthonbao többeket felruházott e méltósággal, kiknek 
itten a tenger vagy folyamok mellett három mérföldnyi birtok-terü
lettel, vagy pedig az or.,zág bensejében két annyival kelle bir
niok. 

Jakab szeretetreméltó de ingatag, tudományos de pedans, ki
tünö nemesember de rosz király volt, s jeles tulajdonai daczára is 
népe részéről megvetéssei találkozott. Ötvenkilencz éves korában el
halván (t 625 april 6)1 az országot fiára Károlyra hagyá, kinek előd
jei büneiért keservesen kelle lakolnia. 

HUSZONBETEDIK FEJEZET. 

N é m e t o l' s z ~\g. - A h a r m i n c ~ é v e s h á b o r u. 

Ha a reformatio minden országot, ahová csak behatolt, fenékig 
felforgatott, menynyivel inkább éreznie kelle ezen zavarok sulyát 
annak, mellyben az a világt·a jött. V. Károly az örökös tartományo
kat felosztá testvérével Ferdinánddal, ki ezenkivül neje által a ma
gyar, választás utján pedig a cseh trónra jutott, s mindakét ország
ban a királyi hatalom megszilárditásán s a kiváltságok megsemmisi
téséu müködött. Zápolya János, mint érintök (256 lap), a magyar 
trónt csecsemő fiára Zsigmond Jánosra hagyta (1540), anyját Isa
bellát és Martinuzzi Györgyöt rendelvén melléje kormányzókul. Ez 
utóbbi, a kitünő tehetségü és dicsvágyó nagyváradi püspök, gyám
fiának a trónt biztosítandó annyira ment, hogy az országot a fényes 
Portának hübérül ajánlá fel ; de Ferdinánd, ki minden áron birni 
akarta ama trónt, versenyzett vele az aljasságban, s a török szultán
nak adófizetőjévé l ön. Ez hasznára forditván azok ellenségeskedését, 
a gyermeket anyjával együt t Erdélyországba számüzé s Magyaror-
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szágot birodalmához kapcsolá. Martinuzzi nem urallwdhat\'an Er
délyben olly korlátlanul mint akart 1 Ferdinánddal kicgyezkedik és 
mindent elkövet, hogy ennek Erdélyországot megszerezze, s a ma· 
gyar trónhoz való jogait megállapitsa ; ezenkivül pedig Mboru {~s 

béke idején egyaránt olly fontos szol gálatokat te!'zen Ferd!nándnak, 
miként ez neki köszönhetné, hogy most mát· a magyar koronit az 
osztrák ház örökségének tekintbeté ( 154 7) csupán a személy kijclö · 
lése függvén az országgyüléstöl. Martinuzzi jutalmul a bíbornoki ka
lapot nyerte, ki midön késöbb látná 1 hogy Ferdinánd Németország 
ügyeivel el lévén foglalva az országot a törökök ellenében roszul vé
delmezi, a régi szokás szcrint Erdélyországot egy lovas és egy gya
log hírnök által fegyverre szólitá, s egyszersmind Ferdinándot sür
geté, hogy a kereszténység ellenségei ellen silua szállana. Ferdinánd 
gyanuval telvén el iránta meggyilkoitatá (1554), s magát igazolandó 
sulyos bünökröl vádolta öt; de III. Gyula eléje tartván azon határ
talan dicséreteket 1 mcllyekkel öt , midön számára a bibornokságot 
megszerzendö vala, elhalmozta, s emellett megtudván, hogy Ferdi
nánd csupa gyanuból vagy roppant kincsei utáni áhítozásból öleté 
meg Martinuzzit, öt egyházi átok alá vetette. Ferdinánd meghajlott 
a pápa itélete előtt, V. Károly kérésére azonban nem sokára felol
doztatott az alól; dc Martinuzzi remcit kincseiböJ mindössze csak 
ennek egyik fülét kapta, mcllyet a gyilkos tartott fel számára. Eköz
ben az elkeseredett ország fellázadt, Erdély fiiggetlrnité magát tőle, 

Magyarurs zágot pedig csak mint a Porta hübérét tarthatá meg. 
Ferdinánd Csehorszngut rendkivüli szigont intézkedései által 

végre engedelmességre kénytlzerité, de miuön a prágai érseket, a 
hussiták eme rémét, székébe visszahelyezte,~ V. Károlyt a schmalkaldi 
szövetségesek ellen segitendö a rendok beleegyezése és felhatalma
ztísa nélkül egy hadsereget állitott volna ki, a kelyhesek ellensze
gültek. Emiatt harag1·a lobbanván, akkor midön a mühlbcrgi győze
lemben elbizakodva az osztrákok miadent merhctének, Pt·ága ellen 
fordítá seregét (1547); s a várost mcgt·akván katonasággal, az 

elüljárókat maga elé rendelé, s mindaddig fogt~ágban tarhí, migneru 
a polgárok nevében minden kiváltságaikról lemondanának. Sokan 
meghaltak a rémület miatt, soltan pedig megőrültek; a többieknek 
Ferdinánd megkegyelmezett, s ezután az ugy nevezett v é r-ország
gyülést hívá egybe, onnét nyervén ez nevét, hogy négy tckintélyetl 
cseh férfiu kivégeztetése előzte azt meg, és itten a népet megfosztá 
fl~gyverétöl s terhes sarczot vetett rája. Cschorl"lz:íg három fiJ városú
ban hat fiíumt mint "árulókat, Idlt u uépet az ü r ii kös fej ed e lom 
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r llen felláziták" megkorbácsoltatott E zen czim fd vételére szintén 
a győzelem bátori tá öt fel, olly országban élvén avval 1 mellynck 
trónja mindeddig szabad választás alá tartozott ; azután behozta a 
jezsuitákat és a censurát ; 1) dc hogy az üldözés tisztán politikai s 
nem vallási volt legyen, kitetszik azon körülményböl, hogy Ferdi
nánd a kelyheseket nagyon is türte. 

V. Károly lemondása után (1556) Ferdinand felvette a császári 
czímet, de minthogy a pápa hozzájárulása nélkül tevé azt, IV. Pál 
nem akarta öt elismerni, azt állitván, hogy a lemondás elfogadása 
egyedül öt illetné, s a választásnál a protestáns fejedelmek szava· 
zattal nem bil·nának. A vallási zavarok lccsillapitása volt az ö fö 
gondja, de olly szerencsétlei1Ül ját·t cl ebben, hogy Gt·umbach-ban a 
polgárháboru kitört. Halála elött, melly Bécsben 1564 julius 25-én 
követl(czctt be, birtokait felosztá tizenöt fia közt, kiknek végrendele
tében a kath. vallás megőrzését és fentat·tását malegen ajánlá: "Ha 
a rcformatusok, a helyett hogy egymással megegycznénck, olly vi
szálkodók, habozók és szörszálhasgatók, hogyan lehetne az igaz és 
jó, amit hisznek? Az igaz hit nem lehet több de csupán egy, mint
hogy pedig nekik több egymástól különbözö vallásuk vagyon, az 
igazság Istene nem lehet velök." 

ll. Mlksa. 
Elsőszülött fia, csoh és római király, II. Miksa név alatt követé 

öt a császárságban, igazságszerető és eszélyes férfiu , jó családapa, 
bátor s mégis béke-kedvelő; Ausztriában a protestantismust türte, 
és a fóuraknak s lovagoknak megengedé, hogy kastélyaikban és saját 
területükön ama vallást szabadon gyakorolhassák. 

De a vallási egyenetlenBégek magvai épen nem irtattak ki az 
augsburgi békekötés által. Az egyházi jogfentartás (t· es e r v a t i o 
c c c l es i as t i c a) értelmében a már világiasitott püspökségek és 
apátságok a protestánsok birtokában hagyattak ugyan, de azon kikö
tés mcllett, hogy ha jövőre valamcllyik egyházi fejedelem a római 
egyháztól elszakadna, méltóságát és birtokát azonnal elvesztené. A 
protestánsok egyelőre elfogadták ezen záradékot, de késöbb az egycn
lőség elvébe ütközőnek s a lelkiismereti szabadságra nézve sérel
mesnek nyilvánitották azt; és minthogy a j us sa c r o r um által 
fel va,lának jogositva a vallás reformálására, világiasiták az egyházi 
alapitványokat és magukhoz ragadák a jószágokat. Alsó Németor· 
szágban már végre volt h~~:jtva e munka, felsii Némethonban azonban 



a ~zámm jelentékenyebb katholikusok ellenezték azt; a fejedelmolt 
ama jog gyako rlásában erőszakot követtek el a lelkiismereteken j 
és a Pfalz-grófság először kálvinistává azután lutheranussá, utóbb is
mét kálvinistává lett ; és mindegyik változás sokakat megfosztott 
állomásaiktól és számüzött hazájokból. 

A kölni püspök Mansfeld Agnes karapáczát ( eanonissa) nő ül 
veendő, elhagyta hitét, s mindamellett is meg akará tartani püspök
ségét, de a papság más püspököt választott, honnét azután szakadás 
származott (15R2). Fontos jelentőségü volt ez eset j ekként ugyanis 
a hét választó közől négy protestáns leendett, s igy az osztrák ház a 
császárságtól elesendet t; de a püspök kálvinistává lévén, a lutherá
nusok irtózattal fordultak el tiile, s tervét megbuktatták. A Nüt·iJ.. 
bergben (1560) összegyülekezett lutheránusok már elöbb kárhozta
ták a hitvallásukba átszivárgott kálvinista hitágazatokat; a szász 
választó fejedelem egészen halálra kínoztatta a máshitüeket, s egy
szersmind egy hitformulát szerkesztetett, mellyet mindenki alá tar
tozott irni, ki hazájából számüzetni nem akart. Az efféle formulák 
mindinkább szaporodtak és uj egyenetlenségek magvaivá levének; 
a szaporodó kálvinisták s:.Jintén részesittcini kivántak a vallási béke 
jótéteményeiben (1566), s mindegyik birodalmi gytilést panaszokkal 
özönlék el, kikelve a legfelsöbb birodalmi törvényszék részrehajlása, 
a császár hanyagsága s a béke visszaélései ellen, ami még inkább cl
zsibbasztá a birodalmi gyülésnek kiilönben is lassu eljárását, mig 
másrészről a gyülölségek visszálkodásokban és vérengzésekben törtek 
ki. A protestánsok azt hozván fel okul, hogy a katholikusok nem al
kalmazkodnának a vallási béke pontjaihoz , az ugynevezett e v a n
g e l ik us u n i 6 t alakiták (1608) és egy sereg panaszszalléptek 
fel j a katholikusok ennek ellenében egy másikat állit ottak, mellybe 
maga a császár .is belépett, s ameily tagjai között uralkodó politikai 
és vallási egység erejénél fogva sokkal nagyobb jelentöségre ver
gődött. 

ll. Rudolf. 
Miksát a császárságban II. Rudolf (1576--1612) követte, ki 

békés indulatu volt egészen a fásultságig, s épen olly gazdag eré
nyekben a magán, mint szegény a nyilvános élet terén. A tet·mészet 
és alchymia tanulmányozására a d ván magát, a természettani csillagá
szatot s az égi testek mozdulatainak tudományát ujjá alkotá; az ud
vari bohóczak helyett, kikben elő d jei annyira gyönyörködtek, a ha
zájokból számüzött Kepplert és Tycho-Brahe-t udvarába fogadá, s 
általok a ne-véről ismert c:;i\lagás za ti abt·osz okat készitteté, mellyel;; 
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egész szabatussággal kijelölik a csillagok állását és mozgását. De az 
égi öszhangzat által vétetvén igénybe, nem orvoslá a földi rendetlen
ségeket, mellyek iszonyu mártékben növekedtek ezen, olly irtózatos 
háborukat keblében rejtő béke idején. Tycho a csillagokból azt jó
sol ván neki, hogy élete ellen legközelebbi rokonai merényletet fog
nának elkövetni, az emberektől egészen visszavonult s még udvari 
kápolnájában is alig mert megjelenni, csakis a szép lovak, ritka álla
tok és naponkint változó kedvesei körében talalván némi szórako
zást. II. Fülöp leányát eljegyezvén, tizennyolcz évig késett vele 
egybekelni, minek következtében az másnak adatott, éi pedig e vesz
teségért a legbájosabb fejedelemnők és királyi herczegnők arczké
peinek és életr·ajzainak összegyűjtésével kárpótoita magát. 

Erős akaratot egyedül a türelmetlenségben tanusított. Látván, 
hogy az ausztriai nemesek wennyire visszaélnének a Miksa által szá
mukra engedélyezett Rzabadsággal, meg akarta őket attól fosztani; 
minek következtében ezek nagy lármát csapván állítólagos üldözte
tésök miatt fellázadtak , s ezáltal igazolák Rudolf szigoru eljá
rását. 

Sokkal makacsabbak valának jogaik megvédésében l<~rdély és 
Magyarország, mellyek folytonosan haboztak az osztrák és török 
uralom között, a me Ily utóbbi soha nem szünt meg azokat csábit
gatni. Meghalván Zsigmond János, ki kénytelen volt az osztrákok 
előtt meghajolni, az erdélyi országgyül és Báthori Istvánt választá 
meg utódjául (1571 ), ki a magyar királynak hüséget esküdött s mi
után Lengyelország királyává választatván Erdélyt elhagyná (157 4), 
a vajdaságat testvérére Kristófra, ez ismét fiára Zsigmondra ruházta 
át (1581), ki a török uralmat lerázván nyakáról, Rudolfot a törökök 
kiüzésében segitette, késöbb pedig Erdélyt neki engedte át; midön 
pedig azt visszaszerezni törekedett volna Basta 1) gróf által legyőze
tett (1602). Most ez vette át E1·dély kormányát, de annyira kegyet
lenkedett és sarczolta a lakosokat, hogy ezek fellázadván, az elégü
letlen magya1·okkal szövetkeztek, kik most sokkal jobban irtóztak 
Rudolf kormányától mint a törököldőL Az olvasztó tégelyével és táv
csövévellévén elfoglalva, az országgyűléseken meg nem jelent, elö
vigyázati rendszabályokról nem gondoskodott, vagy legfölebb csak 
a baj. kitörése után 1 s a hivatalokra idegeneket alkalmazott; még 

1) Született Rocca-h 1m Tarante me ll ett, a a p arrnni herezeg parancRnoksá
gH. alatt Német-Alfölclön katonáslwdott. Munklli e követl<ez(lk: Maestro di campo 
genemle Velencze 1606, és Governo della cavalleritt le_q.gie1·a Frankfnrt 1612. 
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roszabhul állott a dolog akkor, midőn az lfi04-ki országgyülés hu
szonegy törvényczikkéhez önkényesen egy olly értelmii huszonket
tedik törvényezikket ragasztott, miszerint ezentul az országgyülesen 
minden vallási vitatkozás keményen megtiltatott, s emellett-' haszoo
talanoknak nyilvánitá a protestánsok követeléseit s botrányosoknak 
eljárásaikat Bocskay István, erdélyor·szági föur és Báthory Zsigmond 
anyai nagybátyja, ki a bécsi udvarnál, hol az ország sérelmei orvos
lását szorgalmazta, méltatlanságokkal illettetvén a felkelés élére ál
lott, melly tulajdonitépen nem a császár személye, de kegyetlen és 
rabló hivatalnokai ellen volt irányozva; és előbb Erdély fejedelmévé 
kiáltatott, azután pedig a sznltán által Magyarország királyává té
tetett. 

Az osztrák herezegak Rudolf hibája és hanyagaaga következ
tében han y a tlan i látván régi nagyságukat, el akar·ták öt a kormány
ról távolítani, Fivére Mátyás, a vélt koronaörökös, ügyes és uralomra 
vágyó férfiu, a hollandok által neki felajánlott fejedelemséget elfo
gadván, azon botrányt követte el, hogy ausztriai főberezeg létére ö 
maga állana a lázadók élére. De látván amaz állás veszélyeit, lekö
szönt, s a császár büntetésképen meglehetösen lealázott helyzetbon 
tartá öt, söt az általa annyira óhajtott lengyel tróntól is el üté; szo
rultságában azonban az osztrák és magyar hadsereg vezényletével 
bizta meg, s miután Magyarországban szerencsésen harczolt volna a 
törökök ellen 1 sikertlit neki a nép kegyét megnyernie. Testvérei 
tehát és stájerországi unokatestvérei titokban rá ruházzák át a gyá
moltalan Rudolf kezében levő föhatalmat és ö a magyarokat s törö
köket csakhamar lecsendesiti; de Rudolf értesülvén az ellene létre 
hozott családi szerzödésröl, ellenszegült s a vele vetélkedő testvérét 
megbuktatni törekedett, ki ekkor elvetvén álarczát, öt Magyarország, 
az ausztriai főberezegség s Morvaország átengedésére kényszer·iti. 
Mátyás a magyar kálvinistáknalc és lutheranusoknak szabad vallás· 
gyakorlatot enged s a jezsuitákat fekvő javaiktól megfosztja (1608)· 
Az erdélyi fejedelemséget Rákóczi Zsigmondnál hagyja, kinek halá
lával a kegyetlen Báthory Gábor ragadta azt magához, ez azonban a 
kálvinista Bethlen Gábor által csakhamar )~;iszorittatott az országból, 
ki a törökök által támogattatva Erdély fejedelmének általánosan el
ismertetett (1613). De az ausztriaiak, kiket Mátyás maga tanitott meg 
az cngedetlenségre, megtagadták neki az engedelmességet, mindad
dig mignem szabad vallásgyakorlatot engP-dett. 

C"'ehor·~ziÍjlj. 

Ros?.abbul :\llott a dolog CKcltor~zágban. Ez az osztrák m·alom 



alá hajtatván, a bány:mtiivclés és az országba behozott uj növények 
termelés~ által mindinkább nagyobb jólétre vm·gödött, s maga Praga 
egyikévé leve Europa legvirágzóbb városainak. De a hussiták ko· 
rából fenma1·adt vallásfelekezetek íd~al nagy mérvben 7aldattatott az. 
Az utraquisták, amennyiben a bázeli zsinat és császárok engedékeny
sége következtében két szin alatt áldozhattak , a katholikusokkal 
egyetél'tésben éltek ; de a "morva testvé1·ck" nevezetc alatt egy 
másik felekcr-et keletkezett, melly elveiben és erkölcseiben egyaránt 
szigoru, a kálvinisták, luthcránusok é~> keresztségismétlök hitágaza
tait egyesit é kebelébe u. A kedP.Iyek már k ülünheu is JJagyon el va
lának keseritve 11zon kiválttiág által, mellynél fogva c~ak a városok
nak engedtetett meg a sör-gyártás, s csak iij ezd{ láthatták el avval 
a főurak kastélyaiban levö korc;nnákat; hozzájárult még, hogy Ru
dolf az utraquistákat a vallási ln:ke jótéteményeibiíl kizárta. Midön 
ez azonban többi :-Uiamaitól megfosztatott, a ceehországi rendekhez 
folyamodott, s csakugyan nyert is Wliik segedelrnet, cserében határ
talan engedményeiért s fe ls é g i l e v e l c é r t (MajesUUs-brief), 
mellynek erejénél fogva a cseh hitvallás elismertetett, szabad vallás
gyakorlat engedtetett, s mindez a renelek által választandó tisztvise
lök védelme alá helyeztetett ; és egyszm·smind semmisnek nyilvánit
tatott minden, jövőre kiadandó ollyas határozat) melly ezekkel ellen
kezésben állana. Igy vettetett meg Csehországban a jövő lázadások 
alapja; és Mátyás testvérét, kit minden hatalomtól megfosztott, még 
a közvéleményben is tönlne tenni iparkodott. 

Most uj olaj öntetett a tüzre. A Jülich, Clcve és Berg herczeg
ségek, ugyszintén a Mark és Ravensberg grófságok s a Raveostein 
uradalom lassanként egy családban öszpontosultak. Ez Vilmos Já
nosban kihalván ( 160!'!), száz és száz követelő lépett fel, dc különö
sen a tneghalt fejedelem négy nővére és két nagynénje, kik a szász 
Ernesztina és Albertina ágak által valának képviselve, tat·tott azokra 
igényt. 

Az a kérdés támadt tehát, vajjon eme Iliibéred tartományok il
letik-e a nöi ágat s feloszthatók-e azok. 

Hübéri perkérdés lévén ez, annak eidöntétie a cöáozárhoz és az 
udvari tanácshoz tartozott: de ha a szász vála!;ztó-fejedelem a szá
mára igéretileg biztositott kedvezménynél fogva bele is egyezett 
abba, a brandenburgi váiasztó és a neuburgi pfalz-gróf, mindketten 
protestánsok, épen ezen okból tiltakoztak az ellen; amiért is nyilt 
kérdéssé lett ez a lutherámisok és katholikusok között 1 járvány al
kalmával rendeEf:Jn minrlcn betegség anna\{ jellegét azokván magára 
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,d ten i. Az oszlt·ák h<íz miudig uj szerzcmények uhi.n 'tovúrogván, ilZOil 

mugy alatt, hogy a német-alt'iildi egycHiill állarm•kkal haüit·os emn 
hül.H~t·t veszélyes lenne protestáns l(ézre boc~álani, azt lefoglalja. Az 
l~Vangelikus unio, Fr,tncziaország és Angolhon, szóval mindaaok, kik 
Ausztria növekedését gyanus szemeltkel nézték, előbb diplomatiai 
uton, kéMöbb nyilt háboruval ellenezték azt; IV. Hem·ik már szintén 
táborba vala száll:m<.ló ellene, midiin Ravaill ac kése megmenté 

Awsztriát. 
Most egy bizonytalan béke elfojtá ugyan a tüzvészt, de nem 

t'•>kál-a egész dühhel tört az ki. Rudolf haragra lobbanván amintt; 
hogy Csehország is gyülölt testvére kezébe esnék, fegyvert ragadt; 
l\Htyás pedig azon hirt hozatá forgalomba, hogy bátyja vissza akmja 
vonni fehégi levelét, amiért is a c~eh ujhitüek eliizték az osztníkol(at, 
és ö királylyá kiáltatja ki magtít, Rudolfnak egy szük évpénzt rende, 
s eltökélvén mag,\ban, hogy csillagászi sapkájáu kivül mit sem ha
gyand meg neki, a császát·i koronától is megfosztandú vala öt, ha a 
halál ezen utólsó gyalAza t elöl el nem ragadja (UH 2 január l O). 

Mátyás. 
Mátyás most n birodalom élére állittatván, annál kevésbbé vala 

képes mér~ékletével az abban keletkezett iszonyu zavarokat orvo
sollli, minthogy a klilönfP.le államok jutalmat követeltek tőle a bátyja 
n~egbnktatására nyujtott segélyekért; minek következtében ocsmáuy 
tmdkodásával tetézte azon hibáját, hogy olly aljas utakon szcreztc 
meg magának azt. A jiilich-i kérdés érintetlen maradt s kilencz éven 
<Ít a katholikus és evangelikus uniók gyilokkal és karddal krzök
beu leselkedtek egymásra; a protcstansok uj hóditásokat tettek, ll a 
csá-.z{u·i palástot darabokra tépendök, legelőször is Csehországot lá
zitúk fel. Ezen ot·szágnak, me !ly t·égi jogaiban már ugyis megcson
kittatott, most vallásamiatt kelle rcttugnie, miután a császát• eltiltá 
a templomok épitcsét, mit azonban az utraquistak fegyveres erővel is 
kerc~ztül vittek. A rcndek, kik a felségi levél megszegése fdett ta
rtácskozandók Prágúba összegyültek (lGlt<). BécsböJ kcdvczötlcn 
vAlaszt nyervén, miután ezt Mátyás tanácsosainak, Slawata és 1\farti· 
11Íiz grófoknak rótt ük fel véil<iil, t• égi szokás sze ri nt ( dcfcnestral i o) 
rniudkcttejöl(ct az ablakon át a mélységbe vetetlék (máju:; 23). 

llal'luiurz é"·cs hnboru. 
Ez volt első jelenete a harmincz éves l>áborunak 1), mellybc 

') Lásd H, Bougeant Hisloi1·e des ynel're8 et deo negociatiunv qui précéderent 
le t>''tite rle w-atphrdie. 
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"\.ugulhout kivéve cgés<~. Ettropa bele vult keverve, s amcllyuek !-i)

vctkcztébcn Németország- lett a politika kiizpuutjává, az előbbi ~:~<~.á

zadban Olaszhon •·észcsiilvén c szerencsében. Kezdetben ugy láts~ott, 
hogy könnyen elfojtható Imme az, s cgyelöre nem is volt annak bi
zonyos kituzött czélja; dc az ujabb események táplálékot nyujtottak 
annak, s egy pontban egyesiték a kiilönbözö gyülölségeket1 dicsvá
gyakat és érdekeket. A cstl.szár politikai és vallási kettös hatalmánál 
fogva fenhatósága biztosítására töt·ekedett j a lutheránus választ<i-fe
jcdelrnek politikai és vallási függetlenség után sovárogtnk j a katho
likus választók a \·allás segélyével igyekeztek egységt·e jutni, mig a 
politikai téren elváltak egymástól; az Ausztria által meghódított tat·
tományok lerázni remélték magokról a járn1ot; a zuk, mellyek már 
fiigge!leniték magokat attól , szaóadságuk megszilnrditását tilzték 
ki czélul, egész Europa pedig fel akarta magát szabaditani ama ház
nak mindinkább veszélylyel fenyegctűzö uralma alól. A vallás csak 
üríigy és takaró volt , s eközben fdoszlásnak indult a birodalom, 
mellyben 1613 után gyülések többé nem tartattak. Kezdetben a pro
testánsok sziikségesnek látván a forradalmat fegyveres erővel támo
gatni, 1'hurn grófot fövezérül választák s a morva, szileziai, luzacziai, 
ausztriai és magyar rendekhez segélyért folyamodtak, kik mindany
nyian kijátszattak Mátyás igéretei által. Ez látta az örvényt, melly 
családja elött tátongott, anélkül, hogy saját rokonaiban is bizhatnék, 
kik ugyanazon sorsban valának öt részesitendök, mellybc ö Rudolfot 
taszí tá, midőn eközben váratlanul meghalt ( 1619 marczi us l O). 

ll. t"erdlnaud. 
Kihalván benne az osztrák ház egyenes ága, a már magyar és 

cseh királylyá koronázott (1617) stajE•rországi Ferdinánd követelte 
tnagának a császárságot. Helyettesekként a rajnai (pfalz-gróf) 6::~ 

szász választó, mindketten protestánsok, kormányzák a birodalmat 
s az evangetikus unióval szövetkezve el ak1wták ütni az osztrák há-

Krause Geschichte des dl·ei<~sigjnh,·igen Kriegs lb.:Ie 178\l. Ugyanazt Schiller 
től, Lipcse 180\l, és Westenriedertöl, München 1804. s több ml1Hokt6I, kil<nell 
egyike sem taglalta tüzetesen annak eredményeit egész Bnroplu·n. 

F, Foerster Wallenstein~~ Bivg•·aphie, Polflrlam, 1834. 
N~melly irományok, melly<'k azon alkalommal , midön a \Va.ldstcin clhob

z.,tt jószágai ivadélu\inak visszaadattak, az osztrák császár engedélye folytt\n 
megszemlélhetök valának, egészen más szinben tüntetik fel az emlitett fávezér 

tetteit, mint Khevenhüller Annales Ferdinandei czimü munkája. 
Ajánlhatók még: Mcmorie reconrlite ,l,i V il to rio Siri, é•s Gualdo lsl<m'a dell e 

!JUP-I'Te rli Ferdinnndo ll, 1'zimii miive i~. 

fi 2* 



- 820 

.-;at a császári méltóságtól i de nem találkozván egyén, ki azt a kitü
zött föltételek mellett elfogadni hajlandó lenne, Ferdinánd megvá
lasztásába beleegyeztek. Ezen b<itor és vallásosan nevelt férfiu szem
beszáll az egyetemes zürzavarral, s el van tökélve családja hanyatló 
nagyságát régi fényébe visszaállítani. Legelőször is Csehország ellen 
indult. Itt azon hir terjesztetett el, hogy megérkeztével sok fö porba 
hullana, és számos birtok urat cserélne i ltépek hozattak forgalomba, 
mellyeken a cseh oroszlán és morva sas lánczokbau feküdtek, s mel
ICJttök egy, nyitott szemekkel alvó nyul, melly a szemes és felénk ren
deket vala példázandó és guny tárgyává teendő. Azért is a csehek 
Ferdinandtól elfordulva, V. Fridrik rajnai választót királyukká ki
áltják (1618). Ez ked ve ellenére s csakis dicsvágyó neje sürgeté
sei re, "ki jobban szeretett szliraz kenyeren tengődni mint királynő, 

mintsem a gyönyörökheu gázolni mint választó-fejedelemnü," elfo
fogadta a neki felajánlott királyi méltóságot, dc elfásultságamiatt 
nem gondoskodott a veszélyek elhárításáról; a gyakori túnczmulat
ságok, a fényüzés é~ u d vara Iedérsége által egészen elidegenité ma
gától a cseheket, kik szigoruabb erkölcsöket vártak a vallás nevében 
kezdett és végt·ehajtott forradalomtól. 

Ezalatt Magyarország Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet uralta, 
ki buzgó kálvinista maradt daczára Pázmány Péter esztergomi érsek 
és .Magyarország primása fáradozásainak, ki a fö családokat minden 
módon a katholikus vallásm visszatériteni iparkodott, s evégből szá
mulua K a l a u z czimü munkáját irta. Bethlen a morvákkal és cse
hekkel szövetkezve hatvanezer emberrel Bécsbe tör, s ostrom alá 
veszi a kastélyt, mdlyben II. Ferdinánd tartózkodott; sőt a lázadók 
küldöttsége egészen szobájáig hatolt, hol az által különféle bántal
makkal illettetett. Ferdinánd a feszület elé térdelve segedelemért ese
dezett, s egy szózatot vélt hallani, melly azt neki megigérte, s csak
ugyan egy vasas csapat meg is szabaditá öt. Bethlen Magyarország 
királyává kiáltatott, de ő csupán a fejedelmi czimet fogadta el, éd 
mint illyen megerősíté a katholikusok ellen hozott határozatokat. 
Ferdinánd Magyarország felének átengedésével lecsillapitá ugyan 
Bethlent, minthogy azonban ezt a protestánsok , angolok és törökök 
folytonosan ingerelték, több izbcn kitört közöttök a háboru. 

Ferdinánd e nyomoru helyzetéből tevékenysége és azon erös 
elhatározása következtében menekült meg, hogy ké;;zebb volt a trón
ról levettetni, mintsem arról önkényt leszállani. Szerencséjrre az 
cvangelikus unióban viszály ütött ki, mig másrészről V. Pál pápa és 
a madridi udvar pénzzel és fegyveresekkel támogaták öt, söt a bajor 
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hc•·czcg Mikrw, a lottilolik w; liga lelke, dicsvágyától ösztönöztetve 
szintén hive ll'tt. Ez, midlin értesülne a pnsztitásokról, mellyeket a 
főleg általa szitott háboruskodás okozott, avval vigasztalá magát, 
hogy az Istenért harczolt, s hogy or:>zágában többé eretnekek nem 
találtatnának; és bü kárpótlásnak tekinté sz. Kozma és Demjén ko
ponyáit, mellyek ekkor Bremából .Münchenbe vitettek. Különben ö 
maga bőjtölt és sanyargatá testét j a tánczot, játékokat és mulatsá
gokat eltiltá, "s egyszersmind megparancsolá 1 miként a férjek azon 
szándékból, hogy magok után szerencsétlen ivadékokat ne hagyná
nak, nejöktől tartózkodni ne merészelnének. IV. Henrik halála után 
Francziaország is támogatá a császárt, ki egy erös hadsereg élén, 
Boucquoy és Spinola őrgróf vitézsége által is segittetve, bevonul 
Csehországba s azt hódolatra kényf'zeriti (1G20 novemb. 3). V. Frid
rik gyáván megszökött, midön még a csehek harczoltak érette; a 
lázadás fejei köz<H, kik elég balgák valának bízni a megigért kegyc
lemben 1 huszonheten kivégeztettek, tizenhatan számüzettek vagy 
börtönbe vettettek, a számos engedetleneket nem is számitva j egy 
rendelet bocsáttatott ki, hogy mindazon birtokosok, kik a lázadásban 
résztvettek, jelentenék be magokat, különbcn jaj nekik. Több mint 
hatszáz báró és lovag s majd minden birtokos feljelenté magát, s éle
tök megkiméltctvén, javaik elkoboztattak. Továbbá Ferdinánd a fel
ségi levelet megsemmisíti, a szabad vallásgyakorlatot biztosító ren
deleteket visszavonja, a nem katholikusokat a királyi városokból ki
zárja s a mesterségek és kereskedés gyakorlatát ezekre szoritja j a 
máshitück kórházakba fel nem vétethetnek és egyházi temetésben 
nem részesíttethetnek, mindazáltal az egyházk1izségi terhek viselé
sére kötelezvék ; házasságaik és végrendeleteik semmisek ; a közsé
gekbe katonák küldctnek s felhatalmaztatnak, hogy a lakosokat tet
szésök szerint sarczolhassák; a hot·vátok karddal térittetnek meg. 
Mindez azonban politikai indokokból s nem vallási buzgalomból 
eszközöltetett, miután Ferdinánd maga kiváltságokat engedélyezett 
az izraeliták számára. Azután e rémUlct közepett fiát l<irálylyá vá
lasztatja, megfosztván a rendeket a szabad választási jogtól j minek 
következtében Csehország azon nyomorba si.ilyedt, mellyböl mai napig 
alig bir kivergödni. A máshitüek kiJzöl számosan kiköltöztek, m:isok 
ismét a hegyek közé vonultak; s midön II. József 1781-ben kiadá. 
türelmi rendeletét, még sok olly as falu talállwzott, mellyek saját 
szertartá.saikat mindeddig föntarták. 1) 

1)Mindezekröl bizonys6.got teszOoxe,ll.Ferdiruínd élete czimii munl!ltjában,Hau· 



Ferdimind mostanig esak önvédelmi harczot folytatott; és ha 
megelégedve a sajátlag Au8ztria habornjában nyert gyözelmekkel, 
véres kardját hiivelyébe visszateszi, áldás követhette volna lépteit, 
visszaadván ekl~ént Németország- bekéjét, melly most egy.cdiil tiíle 
fiiggött. De vállalatának szerenesés kimenetele s a b:inyákból legn
jabban nyert kincsek boszuvágyóvá és türelmetlenné tevék öt, né· 
hány f•jcdelmet köztök n rajnai váln~ztót számüzé, és Tilly-t, a bajor 
herezeg flívezérét, egy hadsereggel Németországba küldé, ki Hcidc>l
herget bevette (lfi22) s kiraboltatta, elpusztíttatván egyszersmind a 
a S?:. Ltqekröl nevezett hit·cs ltönyvt:irt is. 1) Beth\,m Waldstein Al
hm·t által legyőzetett s az evangclikus unio feloszlnttatott. A választú 
fejedelemség jutalmul n bajor het·czegnek adatott, nem kiilönbcn az 
általa ktivetelt tizenhárom milliónyi hadi ltöltség fejében a felső Pfalz 
is neki <>ngedtetctt át a császár :Utal j minek következtében a katho
likusok a császár-választásnál négy, a protestánsok pedig csak !tét 
szavaznttal birtak. 'A nemzetek panaszt emeltek ez ellen, de Ferdi
nándnak sikerült azokat megnyerni vagy kijátszani. 

Nem a lázadók Icigázása s Ausztria hatalmának mcgszilárli
tása, de a birodalom felforgatása volt már mostan szóban j s Bécs és 
Mllllt·id egy hangnlag elhatározák N émetorszúg és Holland szabadsá
gának megsemmisítését. Ferdinánd chíl'tllván azon tervét, hogy a 
Balti-tengeren egy hajóhadat szándékoznek felállitani, IV. Keresztély 
dán király és holsteini het·czeg, a tartományaitól me~fosztott rajnai 
v:Ua,ztó rokona s a vitézség és ész által leginkább kitünt fejedelmek 
Jgyike, a német egyensuly megzavartatása esetében saját államait 
féltvé:n s egyszer::Jmincl fiaira óhajtván ruházni a bremai érsckségd s 
a mindeni és verdeni piispiikségelwt, mcllyelt birtokjogától a császár 
a protestánsoltat va!t'I8Ziniileg megfosztnndó vala, ezek élére áll, (,s 

Svédhonnal R a rajnai v:\lasztó apósával, az angol kit·álylyal sziivet-

1!0""" kflrhoztatván ezt, hogy a hábomt csupa hoszn- és nicovágyból folylatni 
~karfa voh1a, egyszersmind azt hllitja, hogy a je~sniták ösztönözték volna öt o 
türolmetlenségre. 

1) A pápa annak egy részét Allacci Leo által összeszerleté, 431 görög, 
t,!J5R latin é.> I'H7 köz,:plcori német ktlziratlJ,jl ídlott e gyüjtemény, melly a Vnli
c!mha vitrtvén, ottnn 1\ hibliotheCil Palat.infL-t l<rpezte. A többiele r .. onvoi~ által 
1 693-hlln rncgégettettek. Azon ötszáz kézirntlHíl, mellyPI<et R frnncziák t 797 heu 
J~ómából elvit.h,k, lmrmillC?.nyolr.z giiriig és latin Heiclelbprgbíll való volt., kiizt1ilc 
Anar.rcon cgyel.lt>n péld!Lnyn és Ceft.Ia Con~tuntin AntoltJ_qi<~in. Ezek az Hl l ú-lli 

S7PrziíMs értelmében vis~za:t<latblt Ileidclhergnolt u uyolcz~zÍLz-n~gyveuhé·t n~met 

kézirattal együLt. 



ketik. ~'erdinánd saját luuberr.gével s:t.crctctt volna e:t.l:k ellenében 
fellépni s nem az elöbbivcl, me ll y a szijvetség áltnl állittatott ki s a 
bajor herczegnek engedelmeskedett; ele hogyan szc:rzendö az össze 
pénz nélkiil? 

W nllenstein. 
Waldstein Albert (W a ll e n st e i n), cseh ujmcgtért, tannl

mányait Páduában bevégezvén II. Ferd!nán d szolgálatába állott, ki 
üt vitézségéért a lázadúkt<il elkobzott jószágokkal halmozta el. Há
zassága által még gazdagabbá levén s birodalmi gróffá és friedlandi 
herczeggé emeltetvén, most nlinden vágyát és törekvését a csillagok 
által neki megjóso~t fényes jövö felé irányzá, teljesen hitelt adván 
azok jóslatainak. Es most nyitva látta maga elölt az utat arra; azon 
ajánlatot tevé tehát a császárnak, hogy egy hadsereget gyüjt, és csak
hamar hit·neve, a nagy zsold, a szabad féktelenkedés és rablás remé
nye ötvenezer embert gyíijt zászlója alá, kiket csakis az ellenség 
területén s annak költségén kiván élelnwzni. Ezen hadsereggel, melly 
egyedül tőle függött, uj alakot adott a háborunak, és ahelyett, hogy 
a tiibbi hadvezérek rnozdulatait támogatná, betört alsó Szászországba 
(162G). Az ellensegcs párt fejedelmei ezalatt négy hadsereget állitot
tak ki a csatatén·e , s ezáltal Németországot az erőszakoskodás és 
rablás szinhelyévé változtaták, annyira, hogy az emberek éhen halná
nak, miután elfogyott a fií, melylycl eddig túplálkoztak. E hadvezé
rek között Mansfeld Erneszt tlint ki, aki, miután hadilerege Dessau 
me! lett Waldstein által rnegscmmillittetett vqlna (ap ri! 25), hirtelen 
egy másikat gyüjt s avval Szilezián kerel5ztiil Magyaror:;zágba vonul 
és Bethlenhez csatlakozik; de serege részint a döghalál részint agya
lwt·i szökések által nagyobbrészt felemésztetvén, annak maradványát 
szétboesátja, ágynit a budai basÁ.nak eladja, és Bosnyáko•·szágon B 

Dalmatián kereszttil az Adt·i:ii-tengerhez siet, onnét ismét Németor
szágba hajózandó, de ul közben Vranovitzbaa elhal (novem b. 20). 
IV. Keresztély Lutler mellett Tilly által ezintén megveretik (augusztus 
'27), és elhagyatva szövetségeseitöl tétlentil kénytelen szemlélni, hogy 
1 cs:íszáriak a Balti-tenger partját egészen Stralsnnd-ig, a hatodik 
lltnsa-városig hatalmukl11t kcritik. \V alJstein a. Balti-tenger admirál
jivá neveztetik és zsold fejében az elkobzott Mecklenburgi herczeg
s&,eket s az általa annyira öhajtott fejedelmi czímet nyeri, Stralsund
nlostrom alá veszi és mcgcskiiszik, hogy a:t.t beveendi, "hamindjárt 
azéghcz lcunc is az láuczolva, vagy a pokol által gyémánt falakkal 
v<tdett volna is kiiriil." Késíibb azonban , minthogy c partokon egy 
tii~gPtlen f,jcdclcms•'~get :::zámlékozik alakitani a maga sz:\m:ira1 a 



dán királyt tncgnyoi'IIÍ igyekszik, Liihnck-b•·JI békét l<iit vele (l ö2~l 
május 12), s valamennyi elvesztelt hidokát visszaadja neki, egyedül 
azt kötvén ki tőle, hogy Némctot·szá~ ügyeibe többé ne avatkoznék. 

Waldstein annál inkább hajlaodú volt az egyczkcdésre; mint
hogy a mantu11i herczegség iit·esedésbc jövén s a bécsi udvar nem 
akarván tlirni, hogy ama tartományt, mellyhez ö is jogot fot·mált, va· 
lamellyik franczia herezeg bit·tokába jusson, innét Némethon és 

Francziaot·szág között ellenségeskedések keletkeztek. A németek 
meg akarták ragadni ezen alkalmat, hogy a császári hatalmat az Al
pesekcn tul ismét kitet'jcszszék, és azt mondák: "Menjünk s mutas
sult meg az olaszok nak, hogy van még császár j száz éve hogy Róma 
kiraboltatott, most bizonyára gazdagabb lesz mint akkor volt." f~s 
ekként, noha a vallás érdeke ngységet követelt volna, a politika sza
kadást idézett elé Ausztria és Francziaország között1 mindegyik tul
sulyra törekedvén j és Bécs ellenségképen lépett fel a katholikusok 
és a pápa ellen: olly kevés része volt a vallásnak ezen háboru ban, 
melly nz ö nevében a szabad eszmék ellen indittatott! Waldstein, ki
nek a császát· a trevisói Mar·kát veronai herczcgi czimmel oda igérte, 
csakugyan Olaszországba inditá sercg•~t, rnclly a Valtellinán és Lom
bardián keresztül be i~ vonnit oda, iszonyn pusztítást okozva min
deniitt amerre elvonult küliiniisen pedi~ Manlnában, s emellelt még a 
diighalált is bevitte magá val. 

Eközben a kath. választó-fejedclrnck azon követeléssci léptek 
fel IL ft,crdin:\nd előtt, hogy a protestans fejedelmek által elfoglalt 

('gy házi bit·tokokat visszaadatná; és ö, ki gyiízelmeiben elbizakodva 
Csehorszrigból rnindenkit számüzött, ki nz egyház kebelébe vissza· 
témi vonakodnék, ki a mccklenburgi herczegt,ket letette s a pome
rániaiakat birtokaik tól megfosztotta, egy ki bocsátványával (c d i c t u m 
l' e s t i t u t i o n is l fi 29 marczi us 9) elrendelte a visszaadáll t, me Ily
nek értelmében a p•·otestans fejedelmek az 1555-ki béke után elfog
lalt összes egyházi jószágoktól megfosztatnndók lettek volna j s épen 
nem titkolá, hogy a választó-f~jedelmeket a spanyol nagyokkal egJ 
rangt·a szállítani, s a piispököket mintegy fií mlval'l )(áplánokká tenri 

szándékoznék. 
Németország tehát kétszázezernyi hadsereg által árasztatik 1l j 

némell y f<-jedelmek birtokaiktól megfosztatnak s földönfutókká .é
tetnek, mások ama kibocsátvány erejénél fogva zaklattatnak, s ~"\r-, 
dinánd hatalma tetőpontjára emelkedik. Es már készülöben volt f5Y 
iszonyu sereg kozákot Ft·ancziaországra küldeni1 de Richelieu bib•r
nok1 a franczia teljhatalmu minister, IV. Ilcmik politikáját mr;n-



jitvn, Ausztl'Ía W ellew;égc gyan:ínt lép fel, ~ mig cgyrés~riil c!!clszü
vényeivel cllenségel<et igyekszik ellenébP-n táma!>ztani 1 másrészről 

egy nagy hadvezért állit ki a küzdtérre. 
Ferdinánd remélé, hogy sikeriiiend fiát a birodalmi gyülés által 

római királylyá választatnia j dc a protestánsok és katholikus ok egye
sülten panaszokat emeltek Waldstein hadserege s az általa elkövetett 
csikarások és eröszakoskodások, ugyszintén a telhetetlen fővezér "az 
emberiség eme salakja és átka" hatalmaskodásai ellen, minek követ
keztében Ferdinánd elhatározta öt a fővezérségtől elmozdítani (1630). 
Azonban hasztalan kisériette volna ezt meg százezernyi, testtel és lé
lekkel hozzá raga3zkodó serege közepett 1 ha 'N aidstein az égen nem 
látja vala, hogy csillaga a császá1·é által elhomályosíttatott i amiért is 
belenyugodott a rlologba, és visszavonnit a mások nyomora árán szer
zett ldncsekkcl páratlan fényt üzendö s nagy tervciről és boszuvágya 
kiclégitési módjáról clmélkedendö. 

A császár e két ellenmondó ténye t. i. az egy házi javak vissza
adását elrendelő kiboesátványa és Waldstein eltávolitása által felette 
meggyengült j és a renelek külhatalomra támaszkodtak. Richelieu 
gyóntatóját,.J ó zs ef atyát, a birodalmi gyttlésrc kiildé, ki titok ban le be
szélte a választókat, hogy Ferdinánd fiát római királylyá válusztlmák. 
"Egy nyomorult kapuczinus (igy ldáltott fel a császát-) mcghiusitá 
tervemet j a Cllalárrl 11mber hat szavazatot turlott csuklyájába cl
rejteni." 

(lusztáv Adoll". 
Dc még nagyobb hajt okozott neki a kapuczinus azáltal, hogy 

Gusztáv Adolf svéd királylyal szövetséget hozott létre. 1) Ez tizenhét 
éves korában a trónnal együt t három háboru t örököl vén, dicsöséggel 
folytatta azokat, midön a német alkotmányt és hitfeleit megsemmi
süléssel fenycgetö veszél y ck arra birták öt, hogy résztvenne a né
metországi háboru b an. Vallúsi érzülct6töl lelkesítve német nyelven 
több szent éneket szcrkesztctt, beszéde csodálatosan erőteljes és vi
lágos volt, hős tetteivel lelkesedést tudott támasztani a népben: de a 
fejedelmek közöl senki sem félt ezen jelentéktelen uralkodótól i 
Bécsben hó-királynak hivatott; és Waldstein igy ltiáltott fel: "Jöjjön 
csak ide ezen iskolás fiuesk a, majd kikorbáesolom innét," és követeit 
Lübe,ck-ben vonakodott elfogadni. Még inkább megboszankodott 
ezért Gusztáv Adolf, ki a F1·ancziaország versenytál"sát megalázni 

1) Gfrllrer auslau Adolph Un<l seine Zeie. 1846. 



ohajtó Richelieu hibomokkal L<özclebbi viszouyba lépvén 1) Ném·:t
országban partra szállt (j unius 24), szöyetségre lépett Szászországgal, 
Pomerániával és Brandenburggal és ugy haclakozván mint akinek mi 
veszteni valója. sincs azon országban, zavarba hozzu a tábornokokat, 
kik kénytelenek valának a politikai czélol{at ftgyclembe venni és a 
kabinetek utasításait követni, s az elcsüggedt elleufélnck visszaadja 
reményét és bátorságát. 

Egész dühhel folyt ekkor a háboru Pomerániában {:s a Mark:l.
ban, hol Tilly Magdeburgot ostt·om alá vette B daczára n polgarok 
végső erőmegfeszítésének azt bevette, szabad rablást engedvén kato
náinak a városban (1631). A rész·eg horvátok a holttestek felett tán-

1) Richetien 1633-ik í:vi politikáját a ki,.klyhoz intézett s alább köntkc
zö elöterjesztvényében ekként fejtegeti : "P.ínzsegély lLltal kell a ~védekct, a né
metországi protest4ns fejedelmeket s az Egyesült-tartomll.nyok rendeit arra hir
nnnk, hogy a birodalomban és Német-Alföldön háborut inditsmwk, auélkül azon
Ium hogy Ausztriával nyiltan szakitanflnlc. Ha ez pénzsegély által nem volnn 
kivihető, akkor BzÜkRéges f~lségednek is befogJaitatnia mugll.t mind~>zon ~zerzödc
sekbe, mellyek IL különféle hatalmass!tgok között köttetnek, nehogy n császár é
spanyol király összes ereje magának l<'rancziaorszll.gnak nyakára nehezedjék. Ha 
·a protestana hatalmassllgok valamennyien kénytelenek lennének az osztrák házzal 
alkudozásokba bocsátlto1.ni, és pedig egyedül azért, mert l<'nmcziaország vonako
dik vele nyilt ellcnségeskedé,be lépni, akl<or jobb volna egyeuescu háhorut iizen
lli neki, a mi fölötte fontos és nehéz rlol-lg, amennyiben sokan lt!.,.hnztntnák nz 
arctnelccld<el ltötiitt rme szövetséget. FölRég-ed azon föltételele •dat\ szövctlu~zhets 

nék az Egycsült-tart.ományol<kal, hogy ezek a vallási értlekelcet biztositnnflk j vagy
is a kutholicismus fcnbtrtatnek mindcniit.t, hol az jelenleg fönáll. A svédek é·s a 
németországi protestaus fejedelmek fel~égednek engednék át min<Lizt., mit IL Rnju!tu iu
nét olfoglalnak, toválJb{\ Mainzot s az alsó-Pfalz, Elsass (,H a stra•sbn,.gi piispiiks(•g főbb 
helyeit j nem kiilöuben segitenék önt Brissac és Philippsbnrg elfoglaJá,[Lhan, és 
köteleznék magukat, hogy az ön beleegyezése nélleül bélté·t vugy fegyversziÍill'IPt., 
nem kötnelt. Mi az Egyesült-tartományok reudeit. illeti, nzoktól l<i lehetue kiitui, 
hogy IL kath. vallás minden njolag meghódított tartományLan f,·,utm-tatu."·k; hogy 
n flandriai tengervidék helyeit egyetértöleg rohannák meg, s ezek a felséged bir
tokában h11gyatnll.nnk, A németországi protestáns f"jetlülmel< ús az Egyesiiit-tar
tományok rendei ezen engedményekiirt csupll.n azt kiv!HmAI< öntiíl, hogy t\z oszt
rák házat c•akiR egy oldalr61 iildözné, és perlig vagy Németországban, vagy Né· 
metHiföldön, vagy viigre Olnszhonh11n j annyival inkáhb, hogy Ebassban ugyi
van önnek egy hadserege, melly öket a sziikség esetén támogatná, föltevén, hogy 
ön az Alpeseken tuli vidt\kre vinné fegyvereit. A terv, mellp·t öu elé t~tjcszs 

tek, fölség, sok clönynyel és kovéa veszélylyel jár. Ekként Pgész a Rlljlif,ig tel'jP.sz
t,ené országa határait, anl\lldil hogy ]!lll'(lj{,t kihuwft, me l' t t. nl aj<lonl!!':p0n iinnek 
nem IPnno egyéh to~nrliijP., mint n mogh6<litot.t. tnrtomAn.vok:Lt hirtokaha venni<>, 

ameily .ielenték<'ny s?.Ct·zcmény iiut n bé ko é~ hfLhurn ur!, v lL 1 Ptu!Í·." A l'· Gapefigue 
RichefiPu et,(•, c. C.4. 



czolva ülték meg "a magdrhurgi meny,·gzöt." 'l'itly fölkérctvén, hogy 
a mészárlást szüntetné meg, ekként felelt: "Ne bántsátok öket még 
egy óráig, azután majd beszélhetiink arról; illő, hogy a katona meg
kapja jutalmát." Ünnepélyes hálaadó isteni tiszteletet tartatott s urá
nak azt jelenté, hogy Trója és Jerusalem bevétele óta nem vitetett 
\"éghez illy dicső vállalat. Rendkivüli gyülölet fogta el a népet a c~á
~zár ellenében, és Gusztáv Adolf, daczára a f~jedclmck megoszlásá
nak, boszut akart állani e méltatlanságoltért, és a lipcsei csatával 
(szeptemh. 7.) a katholikusokat rémülethe ejtés a protestánsokba uj 
lelket öntött. Scm ellenségei sem barátai nem vártak tőle ennyi 
ügyességet, amiért i~ phtja lelkévé lett, a kath. szövctsrget zavarba 
hozta és a Ba.lti-tengertöl Bajorországig s a Rajnától Csehországig 
terjedő tcrületet hatalmába kerítette. Ferdinánd belátja, hogy "a hó
király nem olvadt el a császári nap fényénél," s midön Torquato 
Conti a téli idényre fegyversziiuctet kért volna Gusztáv Adolftól, ez 
igy felelt : "A svédek nem ismernek telet." 

A hadmüvészet ekltor némi változáson ment keresztül. A sere
gek, mellyck Németországban harczoltak, bizonyos uj faju kalandor 
vezérek á !t al szcdcttrk össze, kiket a fejedelmek láttak el pénzzel. 
Ezen seregek most nem egy könnyen hagyták oda zászlójokat, miu
tán inkább vallási meggyőződésből szegödvén az ügyhöz nem puszta 
zsold0soknnk teldntél< magukat. A hübéri rendszerben lrgtiibbnyirc 
csak tömegek állittathattak ki j most már a katonáskodás mintegy 
uj s határozott rangfokozattal bi1·ó tcstületté ·fejlödvén ki, a bclépilk 
előbb bizonyos alsóbb rcnclii katonai foglalkozásokra szorittattak s 
csak azután léptettek elé a rendes katonák közé. TisztjP.ik iránt ra
gaszkodással és engedelmességgel viseltettek, de nem a császár iránt, 
kitö! se nem fizettettek se nem jutalmaztattak j és zsoldjok csekély 
lévén rablás által kárpótolták magokat s igy barát és ellenség elött 
rgyaránt félelmesekké levének. Kitelvén szaigálati idejök a seregtili 
elbocsáttattak, s egy császári engedély folytán fel voltak jc•gositva 
koldulni vagy jobban mondva zsarolni s evégbiíl csHpatokba gyültek 
iissze és raboltak, ha t. i. n rendes katonaság felhagyott volna még 
\·alamit számukra. 

A lőfegyver jelentősége még akkor nem volt ismerve; és Fran
cziaországban az lv1·y mellett vivott csalábon a szövetségcseknek 
csak négy, a királypártiaknak prdig hat ágyujok volt. A kanóczos 
puska n::~gyon alkalmatlan volt a lovasságra nézve, megsemmisítvén 
ez a védelmi fegyverek használását; nem kliliinben a gynlogságra. 
nézve~ is, mclly ekként kénytden vala fegyverével, batyujával és tiil-



tényeivel megterhelni az ö:;zvdn~ket, mellycket előbb zcákmánynyal 
szakott megrakni. A lándzsák és kopják tehát a knt·abély, pisztoly és 
puskák mellett is megtartattak j a védelmi eszközök pedig pánczél, 
sisak és mellvértböl állottak. ~zután nagyobb mérvben ·kezdték 
használni a csup1ín karddal és karabélylyal ellátott lovasságot j to
vábbá behozattak a dragonyosok s a lovas vadászok, kik elöbb min
dig, később pedig gyakran leszállottak lovaikról s igy harczoltak j 
épen ugy mint azok, kiket I. Ferencz alatt Olaszországban Brissac 
tábornagy alkalmazott először. 

Orániai Móricz é>3 Gusztáv Adolf, a badmüvészet emez ujjáal
kotói, mindent ~!követtek, hogy az akkori hadrendszert tökéletf:lsitsék; 
és a schweiziak által ismét divatba hozott macedoniai zártsort (pha
lanx) a római modoru lcgióval köték össze. A Német-Alföldön foly
tatott hosszas háboru folytonos iskolaja volt a hadmiivészetnek, és 
jeles hadvezérek képzödtek Mórícz táborában, ki olly jól értette a 
táborozás és hadi mozdulatok mesterségét mint Monteeuccoli, a várak 
eröditését mint Vauban, a nagy hadseregeknek kietlen vagy elpusz
tított tájakon való élelmezését mint Eugen, azoknak a fáradalmak 
elleni megedzését mint XII. Károly, a vérkimclést mint Tnrenne
Azonkivül, hogy mások találmányait felhasználta, sajátjaival is gaz. 
dagitá a hadtudományt, illyen volt az, mcllyet a vá1·ak védelmét·e és 
megtámadására nézve élethe léptetett; a kopják cllenében a régiek 
által használt nagy paizst szerette volna behozni, de nem merte meg
kisérleni ezen ujitást, mellynek foganatosítására egy fejedelem kor
látlan hatalma kivántatott volna meg. 

Gusztáv Adolfnak egyéb jeles tulajdonain kivül azon érdeme is 
megvolt, hogy általánosan szerettetett, s olly katonái valának, kik 
lelkesülni tudtak az ügycrt, mellyet védelmeztek. Ami eddig szakat
lan dolog volt, behozta az egyenruhát és katonáit a téli idényre bá
ránybörrel bélelt dolmánynyal látta el; mindcnkinek a közlegénysé
gen kelle kezdeni pályáját és annak rendje szerint futni át a megál
lapitott rangfokozatot, amí l{épessé tevé őket arra, hogy azétzavarta
tásuk esetében azonnal összeszedöcljcnck és sorakozzanak. Gyalog
sága ezredekre volt felosztva, mindegyik kétezer tizenhat emberrel, 
kik közöl ezerszázan puskával, kilenczszázan pedig lándzsával valá
nak ellátva ; az ezredek ismét kisebb testiiletekre osztattak fel, és 
pedig a pnskások kilenczvenhattól kéüzáz-huszonnyolczig, a lándzsá
sok kétszáztizenhatan valának egy illyen csapatban. Bőrből készitett 
s felette könnyU ágyukat talált fel s hozott használatba, mig a néme
tek nem fordíthatván meg hirtelen nehéz ágyuikat, kénytelenek va-



Iának azokkal haszontalanul vagy épen saját embereiket lövöldözni. 
Ezenkivül épen olly iigyes lévén a tervek készítésében mint gyors 
azok végrehajtásában, meghiusitja az ellenség szabályos és előre ki
mért mozdulntait, ugyanazt teszi, mit Napoleon a lábak harczának 
nevezett el, feláldozza hadserege egy részét, hogy n haborut megrö
vidítse; a folyamok hosszában levő várakat elfoglalja, és a Balti
tenger urává tévén magát Svédországot biztosítja; az osztrákoktól 
szövetségeseiket e l v á g j a és körülfogja öket, mielött megtámadná, 
8 a birodalom eliitt ugy tünteti fel magát mint a császár megboszu
lója j és gyorsaságával magával ragadja a tétleneket, ugyszintén nem 
semleges barátait és ellenségeit. 

Eközben azon aggodalom szállotta meg a kedélyeket, hogy a 
góthok OlaHz- vagy Spanyolországba betörni szándékazoának j és ha 
ií csakugyan bevonul Cseho!'szágba vagy a katonaságtól kiürített és 
elégületlen osztrák tartományokba, magában a biradnlom fővárosá
ban dictálhatta volna a csász:ír elé a békepontokat, s felállithatta 
volna az általa tervezett protestáns császá!'ságot, melly a katholikus 
császárság ellenlábasa leendett j de kénytelen volt seregét megosz
tani, azután meg szövetségesei és táborookai sem valának buzgalom 
és becsületes~ég tekintetében hozzá hasonlók. 

IL Ferdinánd most alábbhagyott gőgös szólamaival, de az ál
tala megsértett pápa kezdetben n,1m akart vele szövetkezni. W aid
stein fényes számkivetésébi\1 nézte a háboru dühöngéseit j u d v a
r á b a a legvitézebb férfiakat gyüjté maga köré; asztalán folytonosan 
legalább százra volt terítve ; szalgálatára hatvan apród állott, kik 
mindannyian a legelökelőbb házakból származtak s azurkék szinü és 
aranynyal szegélyezett bársonyban valának öltözve j márvány jász
lakkal ellátott istállójában háromszáz lovat tartott; ha utra ment, 
legalább tizenkét hintó, ötven szekér és ugyanannyi két kerekü ko
csi követte, az utóbbiak ezüst edényekkel és málhákkal megrakva, 
s hat föur és ugyanannyi lovag ldsérte; udvarában a fö tiszt egy 
magas rangu föm volt j és egy kamarás a császár szalgálatát oda
hagyva nála alkalmaztntá magát. Az olasz müvészek egy négyes 
fogatu diadal-kocsiban vonatva festék öt, feje borostyán-koszoruval 
köritve, ameilyen felül egy csillag rt~gyogott. A csillagokban jövö 
nagyságát kutattn. Kegyvesztettsr-ge feletti boszankodásában a né
met birodalom romlása , saját pártfogásának hatalma, kardja nélkü
lözhetlensége s azon lehetőség felett elmélkedett, hogy vitézségével 
Hikerülend közép Europát ujjá alkotnia. Bökezüsége által a bécsi ud
var minden lépéséről értesült és nagy vigasztalásara szolgált látni, 
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hugy ~üzdcg az idö, midön a császár meg fogja , n1agát előtte alázui, 
:; az. ö csillaga tul fogja számyalni a c~;ászárét. Es csakugyan, midön 
a félelmes Til! y lngolstadt ban meghalt (L G32), a gögös Ferdinánd 
kénytelen volt Waldsteintól bocsánatot kérni és szolgá.latát jgénybc 
venni, mire ez avval válaszolt, hogy igen jól érzi magát elvonultsá
gúban, és csak azon feltétel alatt volt hajlandó azt elhagyni, ha épen 
olly hatalommal ruháztatnék fel, minövel a császár maga bir. Megen
gedtetett tehát neki, hogy a hadsereg összes tisztjeit ö nevezhesse ki, 
adót tetszése szerint szedhessen, jutalmazhasson s hüntethessen, és az 
elkobzott jósz~ígok felett szabadon rendclkezhessék; az osztrák tat·
t.ományok megnyittattak előtte; és megigértetett neki, hogy nélküle 
béke vagy fegyvet·szünet nem köttetik ; midön pedig n császár egy 
főberezeget akart mellé adni, felkiáltott: "A parancsnokságot senki
vel, még az Istennel sem osztom meg. u 1) 

Elfogadtatván feltételei s "az osztrák ház, a birodalom é::; tipa
nyolország fővezére~' czimével ruháztatván fel, kitüzte toborzási zász
loját, ameily alá seregestül tódultak mindazok, kiket már elöbb győ
zelemről győzelemre vezetett, vagy a zsakmány reménye lelkesitett ; 
a lovas katonáknak kilencz, a könnyü lovasoknak hat, a gyalogok
nak pedig négy forintot igért egy ltón:tpra kenyercn, bo1·on és huson 
kivül i és ekként hát·om hónap alatt negyvenezer ember ~;;yiilt zá:;z
lója alá, kikhez még négyezer t•aklcgény s ugyanannyi nő csatlako
zott, a málhahordásra pedig harminczezer ló alkalmaztatott. Ezen 

1) Fulvio Testi a követktlzö, sz6vírágol1kal teljes levelet int.;zte Waldstein
hoz: nAwn hir, hogy ön, fenséges herczeg, vette legyen át ismét a felséges os~t
rák hb összes hadserege feletti fö és örökö_; pnrancsuukságot, vigaszszal töltötte 
el a hü alattval6kat, cn_yhiilést szerzett az elnyomottaknak s rémülethe ('jté a 
vukmerl!ket. Ezen perczben Németország ismét szabaclon lélckzett fel, Svédhon 
<isszoborzadt, s a szerencse ön erényei által megfeddctve elpártolt az ellon~ég 

igaztalan ügyétől, mintha szégycnelné önne\ szemközt 11 hütleuséget és pártütést 
tovább! is kegyeloL Az ön puszt11 neve badseregellet nlkotott a c;ász{lr számfu-a 
s megsemmisité az ellenség csapatait. Ön dac2!ra a háboru különbözö s egy
mástól távol fekvő szinhelyeinek rnindent dőre látva s minclcnröl gondoskodva 
kimutatt11, hogy ön e test valódi lelke ás ezen ég értelmisége. A császári hadse
reg folytonosan sinlödött ön nélkül, ki anu~k igazi Aehillese volt; az ön nyugal
ma okozá a mi munkáiukat; és (bocsásson meg nekem oh herczeg) ön alvásával 
többet ártott nekiink, mint az ellenség éberségével . _ _ Az irigyság megelégelte 
a fondorkodásai által magára vont biintetéseket, és a~ok látták Iegelöször is há
~:ukat lángba borulni, kik titokban Németország felgyujtbán miiködtek. Jelenleg 
az ön vetéltársRi másoknál inkább ohajtják az ön f'dh11talmát, s azt, mit el ö h h ön
tö] roszakarnt.ulll)! ••l vettek, most rimáuko<lva aj Aniják fel önnel1 ~11t." 
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11épbe lwtártalan bizalmat tudott ö c!!~pegtctni, éii :;zercncse-csillagá
ban elbizakodva, remikivül szigoru volt a büntetésben és bUkczii a 
jutalmazásban; minden merész tett egyszersmind szépnek tünt fel 
cWtte, s elmés tervekben kifogyhatatlan volt. Azt mondván, hogy 
könnyebb lenne százezer ~!m bert mint tízezret éleltnezni, 1) a háboru t 
olly tartományokba te3zi át, mcllyck még kisarczolva nem valának. 
Schiller fölszámítá (ha mindjárt önkényileg is), hogy Németország 
feléből hat év alatt hatvanezer millio tallért eRikart ki j a csatákat és 
d öntö ütközetelt et nem kereste, de folytonosan a svédekkel szemltözt 
üté fel táborát j Nürnberg ostromán:\!, anélkül, hogy valaha csatába 
ereszkedett volna, két hónap alatt tízezer polgár és huszezer svéd, az 
ö seregéből pedig hnrminczezer ember veszett el. Mcllyik csata került 
annyi emberéletbe, mint ezen irtózatos veszteglés? 

A császáriak szerencséje tehát most megfordult, s még inkabb 
midön Gusztáv Adolf valószinii!Pg orgyilkosság kövctkezt~ben Lü
tzcnnél megöletett ( 1632 novem ber G), épen a legkedvezöbb pillanat
ban Ausztria szercncséjére és az ö saját dicsHségére nl-zve, miután 
mindenki által szánnh·a mint Nemetország szabadítója halt meg, mi 
clött talán mint annak elnyomója átokkl\1 illettethetett volna. Jólle
het övei keményen megboszulták halálát, szétvervén a katholikuso
kat, mindazáltal Bécs, Münchcn és Róma mint valameily fényes győ
zelmen ujjongtak ezen esemény felett, sőt Madridbau tizenegy napon 
át örömii11nepélyek rendeztettek ennek alkalmából, s népies szinmü
vekben szercpelteték a megöletett svéd ldrályt. 

A protestán_sok ügye alkalmasint felbomlásnak indult volna, ha 
Axel Oxenstierna Svédhon k anezellárja és Richelieu bíbornok nem 
támogatják azt, kit nem meggyőzildés, mint Gusztáv Adolfot, Ferd i· 
nándot B Waldstcint, de azon aljas számítás vezetett, hogy Ausztriát 
megalázza. Ezek együti es müködésének kiiszönheték a protcstániok, 
hogy győzelmeiket továbbá is fo lytathaták. Waldstein, ki a császár
J'al l{ötött szerzlídés erejénél fogva a hadse1·cg ura volt s Ferdinánd 
ministerei felett állott, kétke1ivén arról , hogy a csász:\r a sziléziai 
:;zerzödés,•kbc bdc egyezne, azt molldá: "Ha jóvá nem hagyja, a 
polwl fenekére küldöm öt" s gőgjében a csillagok jóslata által még 
inkább mcgerösitve annyira vakmerövé lett, hogy a császárban félté
kenységet költene maga iránt s egyszersmind azon gyanut ébreszté 

1) NKpoleon Jnnot-nak, midön öt Portugaliúba küldené, Sllintén ezt mon

,i;í: "Huszonnégy-ezer embert m~~ egy pnsztaságbo.'l is lehetséges élelmezui." 
;.\Jennyi.-e c•nlód<•t.l! 
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benne, hogy magát Csehországi királylyá teendö az ellenséggel össze
játszanék. Piccolornini Oktáv, l~i bizalmas embere, kérne és gyilkosa 
volt, azt mondja róla, hogy az ellenséggel egyetértöleg Ausztria meg
buktatására törekedett; az e tárgyban kinyomatott levelek a-zonban 
és a bécsi levéltárban létező per semmiféle összeesküvésröl nem ta
nuskodik, de minden arra mutat, hogy megvolt 'Valdsteinban arra a 
vágy. 

A császár, ki nem tűrhetett t.öbbé maga felett urat, számüztc öt 
anélkül, hogy kihallgatná (1634), jóllehet önálló fejedelem volt s sza
bad egyezkedés u~j::\.n lépett szolgálatába és pedig saját költségén 
toborzott set·eggel j és jutalmat lüzött ki fejére. Három tisztje öt és 
leghivebb embereit Eger- ben (feb1·. 25) csakugyan meggyilkolta. Ferc 
dinánd megszoritá kezét Butlernek, a gyilkosság fö mesterének, tár
sainak pedig aranykulcsokat és rendjeleket adott j a megöletett lel
kéért háromezer misét mondatott s egy hirdetményt bocsátott ki, 
mellyben tudatá, hogy Waldstein elvesz ett s rkkrnt a felségsértés 
perre nincs szükség. 1) 

1) Midön X. II. L·1j'ls Waldstein h>\h\lát m~~hallá, felki!Utott;.,Illy"véget ér min
denki, ld fejec1elmét elllrulja; mire Hich~lieu azt mondá: "A kiri\lynak nem !tel
lett volna érzelmeit illy szabadon TlyilvAnitania." Annyi bizonyos, miként Riche
lieu sokat épitett azon reményre, hogy Waldslaint sikerülend a c,ász:\r pártjáról 

elvonnia és Emlékimiai-ban ezt momlja: "Kiilönös dolog, s egyszersmind az em
berek gyengeségének és aljasság!LnR.k fényps bizonyitékn, hogy azok l<öziil, ldltet 
j6téteményeivcl elhalmozott, csak egy sem v!lllalkozott haliLla megboszulasi\ra, 

mindegyfk valameily üriigy 11lá rPjtvén b!Llátlamágát vagy fólénlt•égét. Waldstein 
halála csodálatos példája a szolga hálátlansági\nak vagy az ur ltegyetlenségé
nek ; mert a császáruak soha sem volt még olly embero, ldnelt szolgi\latai csalt 
távob·61 is megközelithettélt volna azokat, mellyeltet ö neki tett; de viszont a tör
ténelem alig ltépés felmutatni olly szolgltt, ki annyira jutalmaztatott volna. És 
mégis erőszakos halállal mult ld, ura p•mmcsára, kiért annyiszor koc;~;káztalá 

életét. Ura hiitlenségröl vádolja öt, de nc·m képes felmutatni csak egyetlenegy 
olly tettet sem, melly ránézve hátrányos leendett, mig· ellenben Waldstein millio szul
gálataira hivatkozhatott volna. Ha a esászát· azt veli szemére, hogy benne fél
tékenységet támasztott, 8 erre azt fclelhetné, hogy mielött azon szenvedélynek szabari 
leendett lelkében hP.lyet engednie, elfogulatlanul mPg kellett volna fontolnia, vaj
jon a hüség tettleges bizonyítékai, vagy pedig az ellcni<ezöröl való üres gyana
kodá.sok nyomnalt-e többet a latban sat." 

Raumer ezen események feletti kutatásait azon vallomi\ssal zárja be, hogy 
,,midön Waldstein elkárhoztatott , sem ~védhonnal sem Fmncziaországgal nem kö
tött szerzödést; és nem iR volt a e,siÍszárnalt 'Örvényes Indoka nrra, hogy meg-
ölessen vagy csl'lk Wrvényszrlt elé á!litsnn Pgy embert, ldt ö maga ruházott fel 
I!Orlátlan hat;tlotmmll. De épeu l1at.almának ez~n (i,.eghités" tevé elk~rülh<'tlenll~ 
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Most a hadsereg élére Ferdinánd föhcrczcg, .Magyat·- é1:1 Cseh
ország királya állíttatott, ami uj fordulatot adott a háborunak, Ausz
tria előnyére döntvén azt eL A svédek Nördlingen mellett tökélete
sen megveretvén (1634 szeptemb. 6), nem valának képesek többé a 
császáriakkal szembe szállttni, s miután a szász vála8ztó köpenyeget 
fordítva Ausztriához állott s ekként ennek erejét még inkább növelte 
volna, a többi protestánsol( ennek példája után indulva elfogadták a 
dicstelen békét. 

Ekkor közbelép Francziaország ( 1635 ), melly Richelicu minister 
erőteljes kormánya következtében a bel ellem>égektől megszabadul
ván, Ausztriát megalázni s Europa feletti uralmát megsemmisíteni 
törekedett; amiért is közvetlen részt vesz a háboru ban, és pedig nem
csak Németországban, de Hollandban és Olaszhonban is, és hét had
sereget állit fel egész Europát bele keverve a \'Ítába. Svédhon, Pár
ma, Mantua, Savoyai I. Victor Amadé, Holland és Hessen-Cassel 
F1·ancziaországgal tartottak, melly Spanyolországtól a még birtoká
ban maradt Német-Alföldet elvenni s Milanót meghódítani s:.~ándéko

zott, s egyszersmind Bernárd Szász-Weimari herczeget, Gusztáv Adolf 
jeles növendékét, négy millionyi évi zsold felajánlásával arra köte
lezte (okto ber 27), hogy tizenkétezer gyalog és hatezer lovas katona
ságat tartana. A graubündeniek a tartományukba betört osztrákokat 
már előbb legyilkolták és a régi szövetségeket mcgujitották; most 
Rohan Henrik berezeg bevonult a rhaetiai területre és V altelliná.t cl
foglalta, melly Ausztria előtt mint olasz és német birtokai közötti ka
pocs mindig különös becsben állott. 

Ezen előkészilletek között Il. Ferdinánd, a szerencsétlenségbcn 
rendkivül szilárd, de a ezerencsében felfuvalkodott férfiu, meghalt 
(1637 február 15). Három dologról mondá, hogy soha sém tetszettek 
azok előtte hosszuknak, t, i. a vadászat, a ministeri tanácsok s az isteni 
tisztelet. A jezsuitákat mint az eretnekség legrettenthetlenebb ellen-

vesztét. Egyébiránt 11 filggetlen hatalom u' án i törekvés, s a közvetitö gyanánt 
v1Ll6 frllépés a két tulhiLjtó pArt t. i. honfiai és az idegenek között, nem volt 
annyira szokiLti~>n dolog akkor, mint más időkben. A herezeg ellenségeinek leg
~agyobb része olly megvetendő emberekböJ állott , l< ik írigylék hatalmát; de 
benne meg hiA.nyzott az őszinteség, melly R nagy lelkek kiváló jelleme. Az 
egylli'ássn.l homlohegyenest ellenkező hathrozRtok l<özött. ingailozva, A felváltv11 
a kridiltekintós, vakme>"ö"ég, babonRAA.g, gög, dicsvágy és fösvénység :Ural ve
zettetve, nemcsak az összes fejedelmek bizalmát veszté el, de mi tö,bb, megszünt 
bízni önmagában i~, ami 67. embert l<özünyössé le~11i a vétekkel és erénynyel 
~ZP-mközt.• 
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ségcit szm·cttc s kijelenté, hogy közéjök lépue, ha kötelessége vÍ!isza 
nem tartaná. A vétkezők iránt elnéző volt, a házasságtöröket és az 
eretnekeket kivéve, a melly utóbbiak irányában adott szava megtar
tására sem érzé magát kötelezettnek. Még a dögmirigyes betegség 
gyanujában álló koldusoltat is magához bocsáttatá, de nőket soha 
sem fogadott el tanuk nélkül (Ooxe). 

lll. t't•rdinuud. 
lll. Ferdinánd szerette a békét, de mégis kénytelen volt foly

tatni a háborut, rnelly részint fegyverrel részint pedig fondorkodással 
l~uropa egyik végétől a másikig dühöngött. Catalonia, Roussillon, 
Oerdagna fellázadtak IV. Fülöp ellen j Portugalia visszavivta sza· 
badságát j Francziaország és Holland hajóbadai a tengerek feletti 
malmat magukhoz ragadták, és Spanyolország Olaszhonban is legyő
zetett a francziák által. Németországban az ész és lázadás harczát a 
miivészet és hadtudomány harcza váltá fel, rnellyet Piccolomini, 
Banier, Torstensou, Condé és Turenne vezettek. A szász-weimári 
herezeg saját kezére akm·ta folytatni a háborut és Elsass elfoglalá
sára törekedett, de mint Guszh\v Adolf s ·w aidstein a legalkalmasabb 
pillanatban meghalt (lGafl julius 8), és seregét s az általa elfoglalt 
helyeket Francziaország ragadta kezeibe. Banier (Baner) János a 
!;védeket uj győzelemre vezette B vVittstock mellett (lfla6, szept. 24) 
a esá~záriakat és szászokat szétverte. Gusztá.v Adolf növendéke és 
kegyeneze volt ö, s mint illyen nem akart függni az udvartól, s va
lóban Piccolornini és Galas feletti diadala annak tulajdonittattak, 
hogy saját belátása szerint járt el. Az akkori hadvezérek vélemé-
1\yei ellenére nem igen szerette az o~>tromokat, de igen a nagyszerü 
~;trP.tegicus hadmüveletckct, Spinolát választván e tekintetben pél
dánykép ül; katonáinak a rablást meg nem engedte, azt wondván, 
hogy a meggazdagodott katona polgán·á leszen ; ét~ egészen halá.láig 
(lö41) iszonyu ostora volt Ausztriánalc 

A csatákkal nz aik udozások is előtérbe léptek, de a dicsvágy 
s ,;zertartási vagy illemkérdések miatt mindannyiszor megbiusultak. 
A nép a legnagyobb nyomorban tengődött, s a fejed~lmek mégsem 
akarták bevégezni a háborut, vagy lehetetlennek tarták azt. Mindaz~ 
últal sok dolog akaratuk ellenére ana kényszeríté öket, hogy szün
tessék meg a méRzárlásukat. Spanyolország Portugatban uj elleusé
get nyert, Catalonia felkelt ellene, s Masanicllo Lllázadása és Guisc 
herczegnek Nápoly ellen il'imyzott hadi vállalata következtében attól 
kelle félnie, hogy Olaszországot elvesztendi. A katholikusok nem re
méltek JiadalmaHkodni, látván HZ osztrák ház kPt :Iga kiiz1itti egye-
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netlen~:~égct, s tapasztalván, hogy a pápa nem igen tiszteltetik s Fran
eziaország az ujitókhoz hajlik. De még ezeknek sem lehetott kilátá
suk a győzelemre, miután politikai ellenpártokra szakadtak, s külön
bözö ezélokból miiködtek, Hollandban a köztársaságot, Svédhonban 
pedig a mona•·chiát akarván megállapitani; Németország, az egyet
len hely , hol a függetlenség mint azon föld jellege kifejlődhetett 
volna, egy sziikség~'S fö híjával volt s mindig kiilfoldröl kelle azt 
koldulnia; de különben is Gusztáv Adolf halála után, kinek talán si
kerülhetett volna az egész reformált Németországot egy központban 
egyesítenie, ~enki sem látszott ltépe~nek ezen nagy felndat meg
oldására. 

A hábornknál sokkal többet á•·tott a csász1\rnak a pomerániai 
születésü és Svédhon szolgálatában álló Chemnilz Fülöp D e r a
t i o n e s t a t u s i n i m p e J' i o J' o m a n o -g e 1· ma n i c o czimii 
munkája (1640), mellyben a sze1·zö megmutatta, hogy a németországi 
fejedelmek többé nem császárságot de egy al'istoCJ·aticus köztársasá
got képeznek, a fölségi jog n~>m a császárt de a rendeket illetvén, és 
arra buzdítá öket, hogy mindannyinn egyesiiijenek a meghalt zsar
nok háza, a hirodalom és szabadRág emez átka ellenében. 1) Nem 

') Chenmitz könyve R császlt.t·okat arról vádolja, hogy R birodalom sza
badságát megsemmisítették , és azt mondjR, hogy egyesülni kell nem 11nnyira a 
kül ellenség visszaverésére, mint inkáiJb Auszt.ria megfékezésére- Egyik fejezete 
a következi) mr.imet hordj~ homlol1án : Qtwd simulac1·a majeslatis principi l'elin
quenda sint, ju.·a vero l'eipublicae re.w·vl~nda. Az Ö•i s<:ahadság visszaállitásánnk 
<'Szközcirlll ért.ekrzvén, evégböl hat poutot hoz jR\'aslatba, mellyek czélszerüségét 
értékök szerint m11gbecsiilheti mindenlli , ki R hirodalom késöbbi viszontagságait 
figyelemmel kiséri. F. hut pont itt következik : J. Ált.al6.nos amnestia és az 
egyetértés helyreÍlllitlLsa. 2. A'!. osztrák ház kiirtása. :J. Eg·y uj császár vá
las'l.tása, ki elé uj uernü foltételek Mzabaudók. 4. A bizalnuLIIanság megszün
tetése és a bizalom visszR!t.llitilsK. 5. A birollalmi gyülések és alkotmány visz
szaállit.4sa s az udvari t.auács feloszlatÍLsa. 6. Egy államl6 hadsm·eg tartása s 
külön hadi kinc,tár alnpit~sn. J{iilönö~en a mAso<lik pont••t ~lirgeti , 11mellyre 
vonatk<>z61ag ezeket mondja : Omnium armn in defuncli lyranni libe!·os, ne lotarn 
islam jmniliam , imperio nostro avitaeque libe•·lati exiliosam , mtllique quam sibi 
fidant, domu.m, inquam, Amt1·iacam com:erlonlu•· ; illa, ]JI'OU.t dP- 1·epublica nosiru 
me1·ita est, G ennania in lotum pellito1·: ditiones eius, qtuls mnplissin1as Í1nperii bc
nejicitJ ronsecuta est et sub imperio 11ossidet, in fiscun< l·e<ligmtlur. -· Si enim vc•·un& 
rst, quod Jolachiavellu.y .Yc1·ipsit, esse in sin.gulis rPintspublicis fantilia~ falales, quae ea
rum exilio naScantur, haec cer! e familia r:ermaniae nosll·ae fatalis l'Sl, quae, n.b exi
gu·is m·ta initiis, eo progreasa est potentiae, ut toto imperio (ot-midolosa, imo exitiosa 
exi8lltt. - Facili opera dcmonatra1·e possumus, publici impet·ii opib·us et vit·ibus ad 

Jll'ivo.tmn polentinm .vuam ~tobili~ndtPll P-<J., ahu.•o.• , qunnlu.m.que ilU viribus cl poten-
!))1* 
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lehet elképzelni, mtno hatállt csinalt e könyv, Illeilynek elvt•it a pro 
te~!lí.ns puhlicústak egészen sajátjukká tevék; ~ekként a fejedelmek, 
minden intézményben bitorlást látván 1 a Cllászárral az ellemég 
hátrányára nem egyesiiltek, a hadüzenet és békekötés jogát'' maguk
nak követelték, és a polgári s vallási szabadságnak mcgszilárditása 
végett követeket küldöttek a congressusba, mellyrc öket Franczia
ország meghívá, 

Hosszura nyuJtak s mindinkább bonyolodottakká váltak itten 
az alkudozá~ok; és a pártok általános bizalmatlanságáuak közepette 
lehetetlen vala szabatosan kijelölni a tm·ület és jogok határait. Eköz
ben a harcz folytattatott s Bajorország lángba borult , mignem a Kö
uigsmarck gt·óf által vezényelt svédek Uj-Prágát be nem vették 
(1648), ami utólsó jelenetc volt a szomoru-játéknak, mellynck cJscje 
épen itt folyt le. 

Westpluíllal bekt~. 
Richelieu, a tüzvész szitója, meghalt. Az osztt·ák f(\jcdclmek

n\·k nem igen esett nchezökt·e a mészárlások meghosszabbítása, mely
lyek különben sem szemcik ellitt folytattattak; de Fridrik Vilmos 
brandcnbm·gi választó terjeszkedésével szemközt scm azok, sem Svéd-

tia etucti sunt, tantum dec1·eviase imperii majeatatem, ordinum aucim·itatem •comntu· 
mmutue libertate:nz, ul de lione >·efel~tnt, eo c1·escente , 1·eliquu1n corpua imminui. -
Archidaeia lilul·um ob memm ct.,·oyantiam Austria.ci adNcÍVCI'Un/

1 
ut alias principu111 

familiaa, lange antiqui01·es et eminentim·ea, aliqua po·aecellei·ent. - Polon i, Ausil·iaco 
rum ambitionem experti, in comiti i.~ sui• aliquando sanxm·e , ne quis , in eleelione 
novi 1·egi.s Poloniae, deincepa aliquem e~ domo Austriaca nominare, md auff,·agio SilO 

commenda1·e aude,·et, alioqain ipso facto infarnem jo1·e. - Nec vi1·iutea aut animi 
dotes, quibus fa•nilia iata clareace1·e vulgo jactitatur, quisquant objiciat, et clemen
tine inpl·imia fantam, quam apud mu ltos lutbet, quo1'Unt in ore pervulgaluni est, nul
lum in hac familia unquam exstitÜtae tyrannum. Nant virtutum quaedctm specica etsi 
primo intui/uaese offe,·ant. atú1men iatae quoqu.e non minua noxiae quam vitia sunt, quoties 
parando regno fingun/U.l'; cumque novum imperium iochoo.ntibus utilis sit clemen ti ae 

amo. (Tavitus, Hist. li b. I V), iata quo que clententiae in /,ac domo affectatio tamquam nov i 
impuii illecebra, eo magis auapect a esse debet, et quidquid clementiant ac manaue· 
tudinem :mam jactitent Austriaci. Nobis, in libe!·late nati a et cducatis, piacet gene
rosa illa Demostheni a vox, q1ti pleriaque ali is Antipatri humanitatem ac facililatellt 
lauilantibua, Dominnm, inquit, qno.ntnmcnmqn~ faciJem repudinmnR! - Velut aan· 
,guini8 emiaaione ac p1wgatione plitl·ilnum etiam boni sanguinia elicitur, fieri tanlen 
hoc expedit nisi vitete uelis pe1·iculum facm•e : ita imperium nostrum ejuamodi po
lenti et omnibus formidolasa .fumilin evacua1·i op01·tet, etictmai ea in totum mala ncn 
e1set. ·- Ohfirmentw· ergo et conspiren( conlm vipereum hoc genus , omnium, qui· 
cumque servire lleclignantw·, at~imi: m1gna enim adve•·~qs tyrannQR dfllori:tP pal''! 

est, nnllf' amplinR tyrnnnidem pati. (Lib. VI). 
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hou nem remélbették töbhé államail( növekedését. Végre Ü11nabrück
és Münsterbcn összeült a legnevezetesebb congressus, mellyet eddig 
a világ látott, s ahol a császár, pápa, Francziaország, Spanyolhon, 
Portugál, Svédhon, Dánia, Német-Alföld, Schweiz, Mantua, Savoya, 
Toscana teljhatalmu követei a legnAgyobb fontosságu ügyek megol
dásán fáradoztak. 1) Mennyi érdek és követelés vala itt összeegyez
tetendő ! Svédhon háborut folytatott Ausztriával, Bajor- és Szászor
szággal j Ausztria s,·édhonnal és a protestana rendekkel j Franczia
ország Ausztriával és Spanyolhonnal ; Spanyolhon Francziaország
gal, Portugállal és Német-AlfölddeL Az idegen hatalmasságoknak és 
a birodalom rendjeinek kárpotlást kellett adni, s egyszersmind meg
lUlapítani a politikai és vallási viszonyokat ugy az idegenek között, 
rniként a birodalom bensejében. A nyilt ellenségesekedéseket nem is 
száotitva, ugyanazon párt kebelében a legnagyobb bizalmatlanság 
uralkodott, és senki sem akarta az ellenségeket annyira gyengiteni, 
hogy ezáltal a szövetségesek tulsúgosan erősbödjenek. A nehézséget 
még jobban nevelte a ministerek jelleme, kik a nyilt ellenségcskedé
t>ek kiizé magán-gyülöleteket is be,·ivék; a spanyolok ugyanis gőgö
sek, a császáriak makacsok, a francziák ravaszak, a svédek hatalmas
kodók valának i csakis a békés indulatu pápai követ Chigi fárado
zott a kölcsönös féltékenység mérséklésén, <'gy edül ö lelkesittetv én a 
béke önzetlen vágya által. 

Három évig tartott a vitatkozás i végre megköttetett a west
pháliai béke ( 1648 oktober 24), melly tulajdonképen nem volt egyéb 
miot hivatalos kinyilatkoztatása annak, hogy a pártokat egyesiteni 
lehetetlen, s ekként a congressus megelégedett a törvényes viszo
nyok megállapitásával, nem sokat törődve a jog- és igazsággal i szá
mo& követelések csak elpalástoltattak, különben minden pillanatban 
az ellenségeskedések megujulá~ától lehetvén tartatni, és mát· akkor 
mindcnki belátta, hogy a határozatlan kifejezések uj egyenetlensé
gekre fognak azoigáitatni ürügyet. De az erőszakoskodások és hábo
ruk már harmincz, söt több~t mondok, nyolczvan év óta folytattat
tak 2), és nem Cb upán Németországban de egész Eurapában 1 hol 
majd minden ország idegen hadseregek ál tal rohantatott meg és pusz
títtatott ki. 

1) Meyeru, .Acta paci• ·ve11tphalicae. Göttingen 1734. 
Puetter, Geist cles westphali11chen Ft·iedens. Ugyu.nott t7ó\J. 
Bougeaut, Hisloire du T1·aité de Westphalie, 

t) NéGlet-Alföld felkeléa6vel kezdődtek. 



C11ak Francúaor1:1zág é~:~ övéulwn kapták meg a kivánt ká.rpót
lát:~t. Amaz Ausztria hátrányával Elsa8st nyerte s ezenkivül meg
erősíttetett Metz, Tou! és Verdun birtokában, előbb csupán védnöke 
lévén azoknak, továbbá Piemontban Pinerolot kapta. Svédhon nyu 
gati Pomerániát, ugyszintén alsó Pome~·ánia egy részét, Rügen szige
tét, Wismart, Bremát és Verdent nyerte, ezeken kivül a birodalmi 
gyülésen három szavazatot s öt millio tallért azon hadserege számára, 
mellyet elbocsátandó volt. Gusztáv Adolf diadalmaskodott most n 
sírból, ki ekként Svédhonnak sokkal nagyobb hatalmat biztosított, 
mint aminőt az remélni mert. 

Hogy a fejedelmek kárpótoltatuassanak, az egyházi javak vilá
giasittattak. Illy módon a brandenburgi választó Magdeburg, Hal
berstadt, Camin és Minden·t nyerte; Meklenburgnak Schwerin és 
Ratzeburg engedtetett át; Hesscn-Caasel hatszázezer talléron kivül 
Hirschfeld-et kapta; a szász választó a magdeburgi éraektől elvett 
birtokokat tartá meg; a pfalz-gróf számára, kinek választói méltósá
gát a császár a bajor herezegre ruházta át, egy nyolczadik választó 
fejedelernség alkottatott. A jülich-i örökösödés még 1610-ben meg
oldatott, midön t. i. az orániai herezeg az osztrákokat onnét kiüzte, 
de az ebből keletkezett viszályok nom egyenlíttethettek ki. 

Spanyolhon azon reményben élvéu, hogy Ausztria és a kathu
likusok diadala Hollandot visszavezetné karjaiba, minden erejéböJ 
pártolta azokat, de hogy összes hadait Ft·ancziaország ellen fordít
hassa, már előbb kénytelen volt a fellázadt tartományok függetlensé
gél elfogadni, melly itten megerösittetctt. A schweiziak már száza
dok óta felkeltek az osztrák ház bitoriása ellen, mindazáltal a biro
Jalom alattvalóinalt vallották magokat, melly felkelésöket elismerte. 
Midön a császári méltóság az osztrák ház birtokába ment át, mindin
kább lazultak a kötelékek, és a schweiziak, ha jogilag nem is, tettleg 
függetlenek vah\nak. A vallás-háboru szerenesés perczeiben a biro
dalom megkisérlé ottan némelly jogait gyakorolni, de a békekötés 
alkalmával a helvét küztáraaság függetlennek nyilváníttatott. 

A l<'rancziaország és Spanyolhon, nem különben a Spanyolhon 
és Portugalia közölti háboru nem volt kiegyenlithető ; ugyszintén 
számos más, az ellenségeskedések ideje alatt kdetkczett viszálkodá
sok elintézetlenül 111aradtal<. 

Ami a vallást, c hosszu harcz okát vagy lírügyét illeti, a protes
tánsoknak az I n t er im mát• előbb türelmet biztosított, késöbb pedig 
az augsburgi birodalmi gyülésen a katholikusokl{al egyenlő jogokban 
ré~zesittcttek; a lefolyt hhboru alatt m:ir tovább szereltek volna 



mcnni s magok KZámál'a clsiíségd kiivetelll;k, slit külön császá1·t is 
akartak maguknak választani, minií leendett például Gusztáv Adolf. 
Ezen követelésektől azonban kénytelenek valának clállani, söt még 
azt sem lehetett remélni, hogy valamennyi felekezet számára türelem 
Liztosittassék, szokatlan lévén ezen eszme ama században, nem pedig 
annyival inkább, hogy bizonyo!'! tekintetben a pápa lépett fel ltiizve
titöül, ki az eretnekekkel alkudozásokba bocsátkozni vonakodott. 
Azért csakis az augsburgi egyezmény erősíttetett meg, befogJaitatván 
abba a kálvinisták is, s ekként egyedül a két hitvallást követö felc
kezetekről lőn gondoskodva. A legfőbb birodalmi törvényszék hu· 
szonnégy protestánsból és huszonhat katholikusból vala alakítandó, 
az udvari tanácsban hat hely a re formatusolt számára volt fentartandó, 
a birodalmi gyülés pedig fele részben katholikusokból és másik felében 
protestaosokból állandott. A Rzerzetes·rendek megtarták a protestáns 
tartományokban lévö birtokaikat, de uj rendek oda be nem vitethet
tek, ameily tilalom különösen a jezsuitákra czélozott. A katholikus 
és protestáns, vagy az egyedül protestáns államok között eddig léte· 
zett egyházi vagy egyházmegyei függés megszüntetett. Az egyházi 
javakat illetiileg az Hi24 ik év vétetett fel zsinórmértékül, a j us 
ti a c r o r u m 1 mellynél fogva a fejedelmek államaikban szabadon 
rendelkezhettek a vallási dolgokkal, továbbra is ezeknél hagyatván. 
Ez magában foglalta azon jogot it~, hogy a más hitüeket országukból 
kiüzhctték, kiknek egyébiránt szabadságukban állott kiköltözhetési , 
engedélyért folyamodniok, anélkül, hogy jószágaikat elvesztenék. Es 
innét származott azon furcsa állapot, hogy inig a birodalom egyik 
részében valamcllyik vallás uralkodó volt, a másikban már alig tiirc· 
tett, a harmadikból pedig épen számüzetett. A fejenelmeknek és lo
vagoknak teljes lelkiismereti szabadság biztosittatott; ami a népet 
illeti, ez ura akaratától vagy a birtok elöbbi mellékes körülményeitől 
fiiggött. 

Nagyobb akadályokba ütközött a birodalom t•endezése. I. Mik
sának, de még inkább V. Károlynak sikerült azt a felbomlástól meg
óvni, s8t némileg régi fényébe visszahelyezni ; de II. Rudolf és Mátyás 
alatt ismét hanyatlani kezdett az, és annyi za'l'arok különösen Fran
cziaország uj politikája mellett a két Ferdinánd sem volt képes azon 
segíteni. Spanyolország azon tcrvévcl, mellynél fogva Francziaorszá
got ,tnegmérhctlen birtokaival egyesiteni törekedett, Europában azon 
vágyat költé, söt mi több, azon szükség érzetét szülte, hogy megaláz
tassék, és evégre nagyon czélszerii eszlcöznek mutatkozott a német 
1íg hatalm:\nak a protestánsokkal vaU• sziivetkezés általi mcgcsonki-



tása. Innét van, hogy HI. Ferdinánrl ZRllrnoksága ét> az osztn\k ház 
rendszeres dicsvágya mindinkább növekedett; sa hékekötéfl alkalmá
val Fnrdinánd a birodalom hatalmának csak látszatát mentheté meg. 
A fejedelmek lassankint egy, egymástól majdnem teljestm független 
jóllehet el nem ismert állam-szövetséggé változtaták azt !\t. A béke 
törvényesité azt, mi eddig abban szabályellenes volt, ugy hogy ök 
igazi fejedelmeknek mondhaták magokat nemcsak tényleg de egy
szersmind jogilag is. A császári méltóaág egy cseppel sem öreghité 
azon ház valódi hatalmát, melly azt magának követelte. Annak meg
gátlására pedig, hogy Ausztria azt családjában örökítse, azon köve
teléssei léptek fel, miként a római király ne a választó fejedelmek dc 
a birodalmi gyülés által választatnék, ami azonban nem fogadtatott 
el. Egpzcrsmind bizonyos állandó föltételek állapíttattak meg, mely
lyrkre a császárok esklit valának teendők ; de ez egészen VI. Káro
lyig nem foganatosíttatott. Továbbá elhatároztatott, hogy az előbb 
abbanhagyott birodalmi gyülések megujittatnának,és 1663-tól kl'zdve 
1 ROö-ig Regensburgban állandóan ülésezett is az, de lassusága és in
gadozása egészen küzmondássá vált. Az igazságszolgáltatás c~élsze

rüsitése végett megállapittatott, hogyan lenne alakítandó a legfőbb 

birodalmi törvényszék; a kisegitö törvényhatóság pedig, mellynél 
fogva a fel peresek ügyeiket tetszésök szerint saját urok vagy pedig 
a birodalom elé viheték, eltöröltetett 1). 

Az é1·intett szerzödés tehát kettős jelleggel birt, t. i. létre hozta 
a békét és uj alkotmár.yt adott a birodalomna.k, szabatosabban kör
vonaJozván a német szövetséget j az államok örök időre területi fel
ségi-jogot ny<'rtek, melly valamint az ~'gyházi ugy a politikai dol
gokra is kiterjesztetett; a birodalmi városok határozatképes szava
zatot kaptak j egymással vagy idegenekkel szövetségre léphettek, 
föltévén, hogy a császár és közbéke ellen nem lenne irányozva. 
Ekként egy valódi szövetség állittatott fel, mclly egyensuly gyanánt 
azoigáina s Ausztria és Francziaország között korlátot képezne. Amaz 
megrövidíttetett ezáltal, emez pedig a német alkotmány védnökévé 
emelkedvén, szerencsétlenségre alkalom nyilt számára annak belü
gyeibe avatkozni s ottan egy hatalmas párt fejévé lenni. 

X. Incze pápa tiltakozott ezen békekötés ellen, mint a melly 
nagyon kevéssé lenne vallásos j Spanyolország az ellen tiltakozott, 
hogy Ausztria Elsasst átengedte ; Ill. Ferdinánd végre a portugali 

1) Itten elészáwláltnm azon intézkedésekel is, molly~k a birod:Llmi gyülés 
utlm kevé6sel késöbb hozatta.l1. 
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követ ált11l felvett czim elten tiltakozott, rs jólléhct ugy is mint csiÍ
szár, ugy is mint föherczeg sok pontban kénytelen volt engedni, 
arra soha nem volt hajlandó, hogy iirtikös tartományaiban szabad 
vallás-gyakorlatot engcdólyczzen, s csakis abba egyezett bele, hogy 
a reformátusok ájtatosságaik végzése végett a szomszéd tartomá
nyokba rándulhatnának át. Határozottan megtagadta továbbá a ki
vánt közbocsánatot lázadó alattvalói számára, alkalmnsint bclátván, 
milly iszonyu zavar keletkeznék abból, ha a jelenleg mások kezében 
levö javak birtokosai visszatérnének, különösen Csehországban, hol 
a jószágok fele elkoboztatott 1) 

Ausztria, melly ellen volt irányozva az egész háboru, elvesztette 
Elsasst, s az Europa feletti föurnság reményét. Nagyobb kár érte 
Németországot, hol, mint mondatik, a népességnek fele vagy mi több 
két harmada elveszett i a nagyságát képező ipar megsemmisíttetett 
vagy kiilföldre vitetett i az olly virágzó Hansa-városok hanyatlásnak 
indultak s a sváb városokkal egyenlő szomoru sorsban osztoztak i a 
rombolásokat és fejetlenséget szétdaraboltatá~, megaláztatás és el
gyengülés követte i a világi hatalom különválása megállapittatott, 
ami a politikai élet pusztulását vonta maga után i a két pártra való 
szakadás, melly épen olly mély gyökeret vert, mint a vallási, megörö
ltittetett i a központi hatalom megsemmisíttetett a kisebb fejedelmek 
erejének nevelése által, kik egyedül saját emelkedésöket és kinestá
ruk megtöltésót tüzvén ki czélul, a népet örökségök gyanánt tekin
ték s a magán jog uralma alá veték, és ek kén~ még a jobbak és ern
berségesebbek sem ismerék a kormány valódi kiitelmeit; a népeknek 
nem volt többé hazáj ok, me Ilyet egész údaadással szalgáltak volna; 
és azon ország, melly a középkori századokon át az eurapai politika 
élén állott, most az idegenek fondorkodásainak és csábitásainak szin
helyévé vált. 

És mégis mennyire áldották a népek e békét, melly 8ket a há
boru kegyetlenségei és az örökös ellenségeskedések közöl kiragadta! 
És valóban, ez csak fegyverszünet volt ugyan, de állandó j és eldön
tetlenül hagyván a pontokat, mellyeket csakis az örökkévalóság old
hat meg, valódibb volt, mint aminőnek első tekintetre látszott. Meg
határoztattak ebben a közjog némelly alapjai, illyen lenne pl. hogy a 

1\ A közbocsánat mallelt különösen a svédek buzg61kodtak; és Schmith Ig
tu\cz (Geschichle der Deulschen, XI. köt. 188 lap) azt mondja, miként Krisztina 
királynőnek hatszázezer tallé1· fizettetett azért, hogy a menek\lltek pártolás{,tól 
elállnua. 



német birodalom fentartása egész Europára nézve üdvösnek nyitva
nittatott; az északi hatalmasságok nyugaton kezdék keresni a suiy
pontot j Ausztria bizonyos békitö szerepre utaltatott, mellyet csak 
ritkán hazudtolt meg j a középkor vallási politikája kii1·tatott, és ezen 
tény jövöre az államférfiak tanulmányát sa politikai rend11zcr és nem
zetközi jog uj alnpját képezte 1). 

BUSZONNYOLCZADIK FEJEZET. 

A t r i e n t i zs i n a t n t á n i p á p á k. 

V. Plus. 

A kath. reform a zsinat után a pápákban nyilatkozott, jóllehet 
némellyek még most is világias érdekek és szenvedélyek ·után fut
kostak. Az Alessandria közelében fekvő Bosco községbeli születésü 
Michele Ghislieri, e szigoruan vallásos és tiszta életü férfiu, mindig 
gyalog járt j mint a domonkosiak perjele számos kolostort kitisztá
zott adósságaiból; Comóban és Bergamóban mint inquisitor és pedig 
a méltatlanságok és fenyeget~sek daczára is a legszigoruabban mü
ködött. Biborookká neveztetvén, mit sem változott, sem pedig midéln 
V. Pius név alatt a pápai székbe ült (1566). Azt mondván: "Aki 
mások felett ak nr uralkodni, mindcnekelött önmagán uralkodjék," 
az udvartartás költségeit megszoritá, továbbá is szarzetesi életmódot 
folytatván, s csakis kötelességei pontos teljesítésében a buzgó elmél
kedésekben és imádkozásokban találta jól magát, mellyekböl rende
sen könyezve kelt fel 2 ). A tökéletesség ezen neme azokott az ember
ben saját akarata iránt bizalmat költeni, s ez szokta azon elhatáro
zást szülni, hogy azt másokban is megfékezze. És valóban olly szi
goru fegyelmet hozott be, hogy a kereszténység öskora mintegy meg
ujnini látsz?tt j a kéjhölgyeket elüzte j az öltözetben divato'lsá lett 
fényüzést elnyomta j a Humiliatusok rendjét eltörölte; uj miseköny
vet és breviariumot adott ki i az egyházi birtokoknak bármilly czim 
alatti h ü bérbe adását eltiltotta; felmentvényeket ( dispensatio) és hu
csukat ritkán engedélyezett i a picbánosoknak plebániájokról eltá-

1) Lbd R XVI-ik könyv El•ll Fejezetét. 
") De FaUou, Histoirc Je Pie V. PArizs 1844. 



vozni megtiltotta ; a szcrzetc8ek eredeti :szalJályait v isl;zaállitolta í a 
nöi kolostorokban a clausurát megszoritotta; és több buzgó püspök 
által támogattatva, az olasz egyházat egészen átalakitá. A reformá
tionak, miután a zsinat, mellyre folytonosan hivatkozott, nyilatkozott, 
megszünt ürügye, s ekként az már most nem követelés, de lázadás 
volt. A fejedelmek meggyőződvén, hogy a vallás-változtatást politi
kai változások követik, ismét közeladni kezdtek Rómához j az in
quisitio mindenlltt megujitott szigorral járt el; Spanyolországban az 
auto-da-fe.k mindinkább szaporodtak, és Medici Cosmo Camesecchi-t, 
Velencze pedig Guido Zanetti ·t kiszolgállatván a pápának, mindket· 
ten megégettettek. 

A mély buzgóság épen nem akadályozá V. Piust, hogy száza
dának üldözési szellemét el ne sajátítsa. A hugonották elleni harczot 
buzditásaival szította, söt ellenségeiket hadsereggel és pénzzel segi
tette 1) j Alba herczegnek egy megezentelt kaJapot küldött; az An
golország elleni háborura az egyház összes javait, a kelyheket és 
kereszteket sem véve ki, felajánlá, söt mi több, megigérte, hogy e 
harczot személycsen fogja igazgatni. Sajnálatra méltó tévedések, de 
századának és állásának kifolyásai valának azok. Egy hosszu sorát 
látta ö maga elött a pápáknak, kiket a nép közakarata emelt a ke
reszténység fejeivé, és most az alig néhány napos ujitók szét akarták 
tépni ezen dicső egységet. Ama pápá.k megmenték a müveltséget az
által, hogy a kereszténységet az izlam ellen síkra álliták j most· a tö
rökök fenyegették Europát, és ekö:.:ben a kC?resztéoy államok egy
mást marczongolták. V. Pius tehát ugy müködött mint egy hadvezér 
a harcz közepett, hol a szigor nélkülözheletlenül szükséges a gyöze· 
Jem biztositására. Legföbb feladatául a törökök hóditási vágyának 
megfékezését tüzte ki, és e zavarteljes korban csakugyan sikerlllt 
neki evégre egy keresztény hadsereget fegyverbe állitani, s ennek 

1) A breve-ben, melylyel ezen "egély·adományokat klsérte, IX. KArolynak 
a többek között ezeket írta : "Mi kérjük a eeregek urAt, hogy Feleégednek teljes 
gyözelmet adjon minden ellenségei felett • , • remélvén, hogy ha lsten e kegy
ben ~'elségedet résr;esitendi, azt nem csupAu a saját Hzemélyén elkövetett méltat
lanságok, de egyszer~miod a megsértett isteni érdekek megLoszuláaára haszná
laodja fel, és szigo1·oan megtorlaodja a hugonották ált:1l elkövetett iszonyu me
rényleteket és irtózatos szentségtiirést-ket, ekként az Isten végzései igasságos vég
rehajtójának bizonyitván be magát." Ezen olasz badsereget Sforza santa-fiorai gr6f 
V('zényelte, éa IIZ nitnia a hugonottAktól elvett huszonhét zásr;J6 J 670-ben a Ja
torll.ni bazilikáb1111 nagy pompával függeRztetett fel. 
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köszönLetö a lepantói győzelem, az utól:~~), mellyd a kerenyté11y egy 
ség a félhold felett kivívott. 

Mindazáltal V. Pius az l\ldözcs szollemével volt eltelve; és 
megközelithctetlen az emberi szcnvcd6lyektö1, valHhányszor.·a köte
lesség teljesitése forgott szóban, semmiféle egyéni tekintetrk által 
nem hagyá magát korlátoztatui j amiért is n bibornokok kényszerítve 
látták magokat öt emlékeztetni, hogy nem angyalokkal van dolga. 
Az I n c o e n a D o m i n i czimü hullát · egész szigoruságában fen 
akará tartani, megtagadván a fejedelmektől azon jogot, hogy alatt· 
valóikra uj adókat vethessenek j s minthogy az id ök és uralkodók azt 
többé nem türbeték , komoly ellenkezéselekel kelle találkoznia 
Ugyannzon II. Fülöp, ki ama hullát elfogadni vonakodott, s az c x e
q u a t u r jogát magának követelte, azt irta neki, miként ne tenné ki 
magát azon veszélynek, hogy lássa, mire képes egy, végletekig haj
tott hatalmas király. Érezvén halálát Pius meglátogatá a hét egyhá
zat, megcsókolá a ~zent lépcsözetet, "elbucsuzandó e szent helyek
tű)" j és ajtatessága öszintesége által elérte, hogy a nép élve sze
re tn é, halála után pedig szent gyanánt tisztelné öt, az utolsó pápát, 
ki a szentek sorába iktattatott. 

XIII. Gergt>ly. 
A bolognai Ugo Buoncompagni XIII. Gergely (1572) név alatt 

a pápai székbe ülvén, elődjével ellenkezöleg leereszkedő és kegyel:i 
volt egészen az igazság háttérbe szoritásáig. Világi hajlamait el
nyomta az akkor előtérbe lépett erkölcsi közvélemény, annyira, hogy 
csak nagy bajjal kegyelbeté saját fiát, unokaöcscseiért pedig épen 
semmit nem tehetett j egyébiránt mint a kereszténység feje pontoBan 
teljesité kötelmeit, a püspökségekre a legjelesebb férfiakat emelte s 
az oktatás terjesztését rendkivül szivén hordozta. Több mint husz 
collegiumot alapított, a többek közt egyet az öt~szes nemzetek szá
mára, mellynek megnyitási ünnepélyén huszonöt nyelven tartattak 
sz6•1oklatok j a német collrgiumot, a hitbajnokok eme halastavát át
alakítá; továbbá egyet a görögök részére, kik itten honi szokásaik 
szerint anyanyelvökön és saját szertartásaikban neveltetlek j többe
ket ismét a maroniták és angolok számára. Gratianus Decretum·át 
átnézeté 1) s pápaságát a naptár átalakításával halhatatlanitá. 

l) Az elsll Bullat·ium 1686-ban jelent meg, mellyben Laerzio Cherul:ini 
időrendben feljegyzé az l. Le6t61 V. Six!nsig megjelent phpai renileleteifct; Fia An
gelo MAria ké~Bbb pedig Angelo Lantusen és Paolo di Roma firegbiték azt. Ezen 
gyiijt••rnónyekct feliilmu lj a ll.Z 1727 -bon megjelont llullarium Magnum, me Ily Nag;r 
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i\ ttaplár álalokilá!öa. 
A maga helyén 1) megjcgyeztük, hogy Julius Caesar azt már 

kijavitá, a tavaszi napéjegyent má•·czius 25·re határozván s az évet 
t.á•·omszáz hatvanöt napban és hat órában állapitván meg. Minthogy 
pedig ezen év a valódinál tizenegy első és tizenkét másod perezezel 
több lett volna, a n11péjegyen mindegyik százhuszonkilencz évben 
egy nappal elöbbre esett. Az egyház, mellynek ezen dologgal már 
csak azért is kelle foglalkoznia, mert a husvét rendesen a tavaszi 
napéjegyont követő holdtölte utáni vasárnapra esik, a 325 ben tartott 
nicacai zsinaton azt tapasztalta, hogy az akkori napéjegyen marczius 
23-Anak felelt meg, de okát nem birta kitalálni. 1257-ben ezen elő
haladás már tizenegy napot tett, s már ekkor szóba jött a naptár áta
lakítása, több iz ben meg is kiséreltetett az, dc sohasem sikerült. 
l\lindegyik zsinatban de föleg a trientiben ismét szönyegre került 
ezen Ugy j végre XIII. Gergely ös8zehiván Rómába az e dologbau 
leginkább jártas egyéneket, különösen pedig a perugiai lgnazio Danti 
domonkos rendü ezerzetest és a bambe•·gi Clavius Kristóf jezsuitát, 
megbiráitatá általok a különféle javaslatokat; de a helyes for"}ulát 
Luigi Lilio calabriai orvos találta fel s testvére Antonio tökéletcsi
tette nzt. A pápa 1577 -beo mindegyik fejedelemnek, köztársaságnak 
és kath. akaderniának megküldé azt , s miután mindannyiok által 
helyeseltetett volna, l5F!2-ben kibocsátá az uj naptárt, oktoher 5-ke 
és 15-l<e ltöiött tiz napot kihagyvá.n. Az év eszerint háromedz-hat
vanöt napban , öt órában, negyvenkilencz elsö és tizenkét másod 
perczl1en állapíttatott meg, és egyszersmind minden negyedik év szö
kiinek nyilváníttatott. Az ekként kijavított év annyira megközeliti a 
valódit (365 mtp, 5 ó•·a, 48 elsö, 45 másod percz) hogy a maradvá
nyok csak 42.'=Jfi év multával tennének egy napot. 

Az igazat megvall va, 4I. négyszázados id/Jkör helyett, egy, há
romszázötvenöt évblll áll6t lehetett volna fölvenni, melly a huszonhét 
másod percznyi különbség helyett csak egy tized másod perczet tett 
volna a valódi év folyama alatt j továbbá az év kezdetét össze lehl~· 
tett volna egyeztetni a napfordulattal, a holnapokét pedig a napnak 
az állatkör jegyeibe való lépésével, és a tavaszi és őszi napójegyen 
között eső hónapokba harminezegy1 a többiekbe pedig harmincz na-

Le6tól XIII. Bene<lP.ldg hnla<l, ugyszint<3n " Charl~e Coquelines gyüjteméoye is, 
melly 173!:}-48-bnn R6mában jött ki, s a mellyet An<lrea Barberi 1836-ben a 

VIII. Piusig megjelent pápai rendeletekkel toldott meg. 
') Az V. könyv. 443 lapon. 



put tenni és dcczcmbcrt mcgröviditeni. Ezen okoknak, de kiilönöscn 
azon gyülöletnek, melylyel mindennek, mi Rómából származott, ta
lálkoznia kelle, lehet betudni, hogy a fejedelmek felette lassan fogad
ták azt el j igy pL a németországi protestám10k 1699-ben, Holland, 
Dánország, Schweiz 1700-ban, Angolo1·szág 1752-ben, Svédhon a kö
vetkező évben j az oroszok és görögök pedig még mai napig sem, s 
ez az oka, hogy tizenhárom nappal nálunk hátrább vagynak. 

XIII. Gergely mindent elkiivetett, hogy a törökök elleni sz1i
vetséget fentartsa, a császárt és a maltai lovagokat pénzzel segítette, 
Irland függetlensllge ruellett nyilatkozott s midön a sz. Bertalan éji 
vérengzésnek hirét vette volna, örvendezett. A vállalataihoz !lzüksé
gelt pénzt most már nem az egész kereszténység adójából, de álla
mából fedezé j mindazáltal sem uj adókat alkotni, sem lelki enged
ményeket adni nem szándékozván, az idegenek némell y jogait s a ne
messég visszaéléseit eltörölni és világi hatalmát öregbiteni törekedett, 
az apostoli kinc.itár részére foglalván le a visszaesett vagy nem fizető 
hübériségeket, s kiváltván azokat, mellyek eladattak vagy elzálogo
sittattak. De azáltal, hogy Anconában a vámot felemelte, a kereske
dést onnét elriasztotta. Az emiatti elégületlenség nyilt ellenállásban 
tört ki i a régi guelf és ghibellin pártok ujra felelevenedtek i a gyil
kosságok napirenden valának 8 a Piccolominik és Maiatesták által 
vezényelt rabló-bandák iszonyu kegyetlenségeket és rablásokat kö-
vettek el. • 

A szomszédok, kiket Gergely a pápai ,iogolthoz való s1.igoru ra
gaszkodása által maga ellen ingerelt, kárörömmel nézték c zavaro
kat és menhelyet nyujtottak a rablók nak, midön vi;;szaUzettck; ekként 
scm az erő, sem pedig az egyházi átok nem használván, a pápa kény
tclen volt az elkoboztatásokkal felhagyni s az illető rahlókat az egy
házi átok alól feloldozva velök alkudozá~ba bocsátkozni. Alfonso Pic
colomini Montabboddó-t elfoginita s ottani ellenségeit rabló csoportja 
ujjongásai között kivégeztette j Róma vidékén korlátlanul iizte ga
rázdálkodásait 8 a corneto-i lakosoknak mcgüzentc, hogy sietnének 
az aratll.ssal, miután Latino Orsino ~'<zántMölcljeit felperzseini szándé
kozik; egy futárt elfogván 1 megfo~ztá irom:inyaitól, :mélkiil hogy 
pénzét bántaná. A pápa ilcm lévén képes öt megfékezni, kénytelen 
volt neki megengedni, hogy Rómába mehcsscn, miuek következteLen 
megjelent ottan ( 1<>1':1~), a Medici palotába szállott s egy hosszu laj
stromban annyi gyilkos megkegyelmezését követelte, hogy a pápa el
iszonyodott annak láttára, és még inkább, mirlön értésére eRett, hogy 
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vagy meg kell kegyelmeznic Piccolo.mininak, vagy pedig saját fia 
meg fog gyilkoltatni. 

V. Slxtu!i. 
V. Sixtus tFelice Peretti Montalto-ból, 1585) elég erővel birt 

ezen zavarok megszltntctésére. Mint gyermek egy bérlö sertéseit 
őrizte, mignem francziskanus nagybátyja magához vevén kineveltette 
és szarzetessé tette. Mint illyen lépcsönként emelkedve és azokhoz 
csatlakozva, kik az egyházi fegyelem helyreállitasán fáradoztak, 
végre pápává lett, anélkül hogy találkoztak volna rokonai, kik által 
e méltóságában zaklattatnék, Kitünlí tehetségeinek és parancsoló s 
heves jellemének egész erejével oda törekedett, hogy külsöleg is 
ujjá alkoasa a pápaságot, melly épen annyit vesztett hatalom mint 
nyert tisztelet tekintetében 1). A hadsereg és poroszlók egy részét 
elbocsátotta, de egyszersmind szigoruan követelte, hogy rendeletei 
személy különbség nélkül pontosan megtartassanak, hogy igy min
denki tudja meg, miként Si x t us u r a l k o d i k. 

Hogy ezt elérhesse, két iszonyu bajon kelle segitenie t. i. a 
kincstárt megtöltenie s a rablókat megfékeznie. Már koronáztatása 
napján, azok, kik az Angyalvát• hidján keresztül mentek a Vatican
ban tat·tandó ünnepélyre, négy ifjut láttak a vár fedelzetén függeni, 
csupán azért, hogy rövid fegyverrel kezökben fogattak el. A kóbor
lók-, verekedök-, kalandorok- és munkakerülökröllajstromot készit
tetett; a rablók fejére ujból jutalmakat tüzött ki, mellyek most már 
nem a kincstár de az illetőnek rokonai vagy, a község által fedez
tettek; a károsadottakat szintén azon községek vagy uraságok tar
toztak kárpótolni , amellyek tet·ületén a rablás elkövettetett. II. Fü
löp, kinek határ-tartományaiba szaktak volt a rablók menekülni, 
szintén támoga tá öt; és azon igéret, hogy minden rabló, ki társát 
élve vagy halva a hatóságnak átszolgáltatja, kegyelmet nyer, nagy 
rémülést okozott azok között, kik elöbb az egész vidéket félelemmel 
tölték el. Guercino pap feje, ki magát a campagna királyának ne
vezte, kétezer tallérral fizettetett meg, s megkoszoruzva az Angyal
vár hidjára függesztetett ki. Bizonyos Della Fara az i)röket a Salara 
kapun kivül magához hivta, öket jól elbotozta s azután felkérte, hogy 
mély tiszteletét adnák át a pápának; mire ~ixtus mcgpat•ancsolja ro
konainak, hogy kézhez szolgáltatnák öt, különucn mindnyájokat fel
akasztatandja, s minthogy ezek belátták , miként a pápával tréfáJni 

') Gregorio Leti állal (lfí6!l) irt Élete ml·rö regolny, 
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nem lehet, engedolmeijkedtck. Harmincznak, kik Urbino közelébe 
vonullak, ennek herczcge megmérgezett élelmi szereket küldött. 
Giovanni Pepoli gróf Boiognából a tömlöczben fojtatott meg, sőt még 
a rablók anyái és nejei is halálra ítéltettek csupán azért, hogy azok
nak menhelyet adtak. Egy 'l'iberen·tuli nagyon ifjunak tUovén fel 
arra, hogy kivégeztsthessék, Sixtus ezP.c szavakra fakadt: "Néhá· 
ny at éveimből az övéihez kapcsolok. u Ezen keleti kegyetlenséggel, 
(Qelly a nép szl\já.n forgó közmondás szerint n magának Kriszlusnak 
sem kegyelmezett meg", egy évnél kevesebb idő alatt egészen meg
tisztitá az országot a rablóktól j de késöbb ismét fel elevenedett 
azok vakmerősége é~ egészen napjainkig nyugtalaniHk a hegyeket 
Aquilától Terracináig, nem különben a Tiber és Garigliano között 
fekvö tájékot is. 1) 

Nem csoda tehát, hogy Sixtus emlékét, miként rendesen min
den nagy jellemü férfiuét, sokáig népszerüség környezte j és olly in
tézmények és rendszabályok is neki rovattak fel érdemül, rnellyck 
nála régiebbek valának. Kerlelhetetlen az egyéni vétségek és a törvé
nyek á.thágói iránt, általában elnéző és jóindulatu volt azok irányá
ban, kik engedelmeskedtek; azon jótékony egyletnek, melly XIII. 
Gergely alatt a foglyok segélyezése végett alakult, megengedte, hogy 
egy börtön-vizsgálót választhasson , ki mindegyik nagyböjt elsö hét
főjén megszabadíthatott egy elitéltet, hamindjárt halálra lett volna is 
i tél ve; a fejedelmeket arra birta, hogy követeléseiktől elállanának, 
és azok épen olly jó indulatot tanusitottak irányában, a minö gyü
lölettel viseltettek elődje, XIII. Gergely iránt; az ország főurait ki
engesztelte; Romagoa vá1·o~ainak kiváltságokat ajándékozott, Auco
oának több régi jogát visszaadta, Fcrmó-ban érsekséget 1 Totentinó
ban pedig és születése helyév Montaltó-ban püspökségeket alapitott; 
Loretó-t várossá emelte; a városok közigazgatási rendszerét meg
javította, a földmüvelést pártolta, s az orvietói és pontin-i mocsárok 
Jecsapoltatá.sát elrendelte, kétszázezer scudót költvén ama folyam 

') 1557-ben IV. Pálnak egyik biztosli hirdetményében Moutcfortiuo lakosa· 
it mint rab16kat törvényen kivül állók JJ&k nyilvánitotta , és elren•lelte , hogy a 
közsép: elpuszlittassék, területc a kincatlt.J'I'a ozálljon, 11 lakosok pedig számüzet
tesse .• ek; ~B csakugyau ugy törtéut. 1819- ik év julius 18-án Consalv i bíbornok 
hason16an cselekedett Sonnin6-val, melly szintén leromboltatott; é8 V-ik Sixtus 
pápának mmden s~igora!t megujittatni láttuk uapjuinkhan, és ezeknek köszönhet
jiik mll (1~40), Jwgy egész biztossághan IJekalan<lozhatjuk ama festöi vidéket, és 
a rabl6k szétromuolt tanyáin ülv<J nyugodtim hallgathntjnl< az ~J('ykor itt vé~hP?.
vitt. merényletek történeteit, 
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megnyitására, melly maig is az ő nevét viseli ; szigoruan meghagyta, 
hogy mindenütt eperfák ültettetnének ; magtárakat alapitott j a se
lyem- és gyapjuipart buzdította. A bibornokok számát hetvenkettö
ben állapitotta meg 1); és ezek hét congregati6ját t. i. az indexét, az 
inquisitioét, a zsinat határozatainak végrehajtásával és értelmezésé
vel foglalkozókét, a püspökökét, J.o szerzetesekét, a signaturáét és 
consultáét nyolcz uj congregatióva l toldotta meg, mellyek egyike az 
uj püspökségek alapitá.sával, másika az egyházi szertartásokkal, a 
többiek pedig az anyagi dolgokkal, jelesen a magtárakkal, az utak
kal, az adók eltörlésével, a hadi épitészettel, a vaticáni nyomdával s 
a római egyetemmel valának foglalkozandók. Tiz gályát épittetett s 
a tengerészetre hetvennyolczezer scudót fordíttatott. 

Sixtus takarékassága minden lépten nagy dicsérctekkel hal· 
moztatott el, és méltán. Ő a kincstárt teljesen kimeritve találta, és 
egy év alatt már egy millió arany seuelo maradványt volt képes fel
mutatni; s ugyanez tiirtént a négy következő évben is. Alig hogy 
egy milliónyi felesleghez jutott, .letéteté azt az Angyalvárba, s a Bol
dogságos szüznek és az apostoloknak ajánlotta fel, az ó szövetséget 
vévén fel e tekintetben példányképül, mikoron a kincsek az ellSfor
dulható nagyobb szükségek esetére a templomban öriztettek. 2) Hibás 
gazdálkodás volt ez ugyan, de megbocsátható azon időben , inidön 
még nem tudták az emberek, hogy a pénznek csak azon m~rtékben 
van becse, ameilyben az forgalomba hozatik. Sixtus az udvar költsé
geit és hivatalait sz ü ke bbre vonta össze j a hivatalok áruba bocsátá
sát már gyakorlatban találván, azok árát felemelte; a kölcsönháza
kat szaporitotta; minden hivatalra söt a legszükségesebb élelmi sze
rekre is adót vetett, s a pénzeket is meghamisította. V alóban csodá
latos gondolkozási módot árult el azáltal, hogy a z országot tulter
helte s kölcsönöket vett fel csu!lán azért, hogy meddő s mit sem jö
vedelmező kincseket gyüjthessen rakásra. Mindazáltal bámulta a vi
lág, mint rendesen bámulni azoktuk azon nagy tehetségeket, kik si
kert vivnak ki; és az emlitett eszközökkel sikerült neki a pápai ba· 
talom elhomályosodott fényét némi részben helyreállitani. 

1) Ezek közöl hét hiboruok piispök volt, kik Hóma közelében fekvl:l pÜB· 
pökségeket birtik (suburbicari i), illyenek valfill ak Velletri, Porto Santa Ruftina, 
Civitaveccbia, l'rascati, Albano, Palestrína és Sabina püspökei; ötven preabyter 
bíbornok, a többi pedig diaconus bíbornok. 

2) 1793-ik hi marcziusban Cacault azt irta a franczia convantnek , hogy 
~tz Angyalvárban még egy m illi ó scnno létezik V. Sixtns kincseibi:IJ. 

XV. M 
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Illy nagy ta.karekossá.ga és józan gondolkozása wellett barnu
latra ragadnak bennünket nagyszerü és ábrándos tervei. A török bi
rodalom megsemmisítését tüzvén egyik czéljául, evégre alkudozá
IIOkba bocsátkozott Perzsiával, a druzokkal és nébány arab főnök
kel; saját költségén gályákat építtetett, mellyekke l Spanyol· és Fran
cziaország a magokéit cgyesitenék, azalatt pedig Báthory István len
gyel király elsö sorban síkra szállana a gyülölt ellenség ellen. Ezen 
terv!'! füstbe menvén Egyiptom mcgh6ditásáu törte fejét, minek sike
rültével a Vörös-tengert összekötendette a Földközi-tengerrel s a ke
reskedelmet régi utjára terelendette visijza; addig is pedig mig ked
vezö alkalma lenne a Szentföldet a töröküktől visszafoglalni, a szent 
sirt onnét elhozatui s azt Montaltó-ban a l oretoi szent ház rnellett fel
állitani szándékozott. Mondják, miként III. Henrikkel is alkudozásra 
lépett, hogy egyik unokaöcscsét iirököseül fogadná : annyira bele 
élte magát azon gondolatba, hogy az egész kereszténységnek szUksé
ges az ö terveit osztania. 

Az mindenesetre tagadhatatlan·, hogy a pápas'g annyi vetizte
ség után ismét tekintélyre vergődött, és mostantól fogva en·jét new 
a keresztény világ adójából de sz. Péter örökségéből merité. Arról, 
hogy az Olaszország feletti füuralomra törekedjék, többé szó seo1 le 
betett, miután az idegenek itten egét~zen meggyökere11edtek; de vi
szont a pápai terület nem idegeníttethetett el többé a pápák unoka
iicsesei által, és nagy támogatállára szolgálf:az a szellemi befolyásnak. 
A virágzó és termékeny egyházi állarn V elenezét, Genuát 1 Nápolyt 
ellátta gabonával, és i5f19-ben ötszázezer scudo értékü mennyiség 
szállíttatott ki ebből; nem ernlitvén a faenza-i és lugo-i lent, a peru
giai kendert, a viterboi kendert és lent, a cesenai, montefiasconei és 
orvietoi bort, a rimini-i olajt, a san-lorenzoi mannát, a bolognai és 
forlivese-i festékszereket, a campaniai lovakat, a terracinai vadakat 
a halakat, sót és márványt, ugyszintén a másféle te1·ményeket, mely
lyek a követek és utazók által annyil·a feldict~értettek 1). Ancona is
mét feleleveníté a. görögök és törökökkel üzött kereskedést; egyik
másik háznak ötszázezer aranyra is felrugott ottani üzlete, és minden 
országból karavánok érkeztek oda. A romagnaiak állandóan föntar
ták vitéz hirnevöket, s a legjobb katonák közölök toborztattak ; és 
meg kell vallani, hogy A Iberico da Barbi an o és az urbinoi herezeg 

1) Lbd Montalgne Utaztútd.t é~ a Rela2ioni d' ambasciadol'i ezimü gyiijte
inényt. 
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vezénylete alatt olly vitézséget tanusítottak, melly méltó lett \·o\na 
egy sokkal nemesebb czélhoz. 

A pápai kormány, épen ugy miként a többiek Olaszország
ban, a helyhatósági szabadalrnak megnyirbálása által erHsödött meg. 
Mindazáltal az engedelmességet tanusitó területek részben megtar
ták és érvényesiték azokat j sokan birtokaikat magok kezelték, ka
tonákat tartottak s évp~nzekP.t utalványoztak. II. Gyula a velenesei 
háboru alatt csak egyet sem Mdoltatott meg a nélkül hogy velök 
külön külön ~zerzödé!!J"f' ne lépett volna j és igy képződött a népjog 
ama része, melly l i L e r t a a e c c l e!! i a e t i c a név alatt volt isme
retes. Némellykor a kormlinyzók világi ak v11lának, de a vArosok 
megtisztehetve érezték magokat azAital, ha kormányzójokul egyU
ziakat nyertek. Mindegyik közeégben ,-alának kivll.lteágoe testüle
tek, mint pl. a nemesek, polgal.rnk s a tisztvieelö!!ég, de tartományi 
alkotmányok a pápai terfileten egé11zen ismeretlenek valának 1). A 
pápai állam tehát némileg haaonlitott a velenczeihez, hol a ru hata
lom szintén a közeégek kezeiben Allott, mellyeknek gyakran ismét 
más községek valának alárendelve i V elenezében a nemesség, Ró
mában a curia állott felettök. De mig Velenczében az elsl:l testület, 
az örökös nemesség ősi tulajdonai gyanánt tekinté a kormány-hiva
talokat, a római curiában minden pápaválasztás alkalmával változ
tak az elemek azal.ltal, hogy rendesen az uj pápa rokonai a honfitársai 
csueztattak be abba ; V elenezében a hivatalok a testület , Rómában 
az államid 11.ltal adományoztattak i amott szigoru törvények fékezék 
a kormányzókat, itten pedig csak az elöléptetés reménye tartá öket 
kötelmeik korlátai között. Azon alkotmányok tehát, mellyeket Ve
lencze adott, állandóbbak valának, a pápaiak csakis a pápa önkényé
től függtek. Mig a közép és alsó néposztály n.} ugodtan sa munkAnak 
élt, a nemesek, kik kezeikben tarták a helyhatósági kormányzatot, 
folytonosan nyugtalankodtak, sem az iparral !IE'm a müvészetekkel 
nem foglalkozván s még csak jobb neveléssel sem birván ; a guelf, 
g bibelJin czimek ismét felelevenittettek, a az uj viszálkodásokra alkal
maztattak j nem volt város vagy család , maly egyik vagy másik 
zászló alá ne szegödött volna; megkülönböztetés okáért más ruhá
zatban jártak, ugyszintén a nkenyérszegésben, kardjok felkötésében, 
l'orgójok, szalaguk vagy bokrétájoknak kalapjok \'agy filleikhez va-

1) Minder.ekre vonatko~ólar III.a d Raalle D i~ .[l'ür·~ta Mncl. tiie V'olktr e te, 
<:zimü munk6.jll.t, 

54* 
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ló alkalmazásában" más modort követtek ; folytonos versengésben él
tek, s evégből bérenczeket tartottak, vagy szükség esetén fogadtak, 

Ezen egyenetlenség és féltékenység megfosztá a városokat azon 
erőtöl, melylyel helyhatósági jogaikat fentarthaták vala, miutá.n minde
gyik párt, ahelyett,hogy az uj pápai követ tulkapá.saí.t fékezni igye
kezett .volna, azt magának megnyerni törekedett s oda kén:ysze
rité, hogy az egyik vagy másik párt kat:jaiba vetné magát. A vi
déki főurak, kik vendégszeretet éa fényűzés közepett éltek, jó 
viszonyban és egyetértésben állottak a városi főurakkal é.!> még in
kább a földbirtokosokkal, kik bizoRyos patriarchalis modorban tőlök 
függtek. Egyik másik vidéki család, melly minueddig szabad maradt, 
szintén oda szeglldött a pártok valamellyikéhez, s igy mindegyik párt 
igyekezett annak fejét a maga részére megnyerni. 

A középkori zavarok ismét felelevenedtek tehát s ugyanazon 
gyógyszerek alkalmaztattak ellenök. Ollykor a csendes lakosok szö
vetségre léptek egy,mással, igy pl. Fanó-han a gyilkolások és rablá
sok megszüntetésére az ugynevezett S z e n t e g y e e ü l e t alakult, 1) 

meUynek tagjai megesküdtek, hogy a békét életök árán is fen fogják 
tartani. Ezek a B é k é s e k neve alatt egész Romagoában elter
jedtek, s népies törvényhatóságokat alakítottak, mellyek, valamint a 
községeknek egymás közötti versengése is, nagyban elösegiték a 
kormány hatalma növekedését. És ekként az állam nem a renden, 
de !'lZ ellenségeskedéseken és bizalmatlanságon ugyszintén az erő és 
törvény közötti küzdelmeken alapult. 

A gyakori és meglehetösen hosszu trónüresedések alatt a váro
sok fent hordák fejöket, és a _régi főurak ismét uralomra akartak ver
gődni; azért mindig résen kelle lenniök, nehogy a pápák vagy bibor
nokok valamellyik rokona bizonyos jogokat nyerjenek felettök, 
ameilyektől azután csak pénzváltság, tiltakozás vagy néha nyers erö 
által szabadulhattak meg ; legyőzetésök esetében pedig még jobban 
elnypmattak. ]faenza minden évben megünneplé a napot, mellyen 
X. Leo schweizi csapatját egy rendes ütközetben a városból kiűzte 
(1521), Jesi pedig azt, ~l:lllyen a pápai követ zsarnoki hatalma alól 
m!J.gát felszabadította ( 1528); J\_ncona ellenben egy hadsereg és az 
erőd által fékeztetett meg ( 1532) ; Perugis végre, melly a sóadónak 
ellenszegült, egyházi tilalom alá vettetett, és Pierluigi ~"'arnese által 

') A!DI~nl, Memm·ie die l<'ano. II. 146. 
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fegyveres erüvel szorittatott engedelmességre1 (1540) ki ez alkalom
mal a város régi kíváilságait megszüntette. 1) 

Az ember azon általános panaszokat hallva, mellyek a külön
bözö országok által a reformatio elötti idökben Rómába szivá.rgott 
pénzösszegek ellen emeltettek , azt gondolhatnll., hogy ottan nyakig 
usztak a kincsekben; de e tekintetben Róma Spanyolország sorsá
ban osztozott és az emlitett összegekből olly kevés jutott a pápák 
kezeibe, hogy II. Pius a pénzhiány miatt kénytelen volt napjában egy 
étkezésre szoritkozni s a törökök elleni hadjáratra kétszázezer ara
nyat kölcsönözni. A hivatalok nagyobbrészt el lév-én adva, a jövedel
mek a vevők kezeibe folytak. 1471-ben hatszázötven eladott állomás 
létezett, mellyek jövedelme százezer seudóra hecsöltetett.ll) Minö se
gély-források maradtak fel tehát a sürgős szükségek eseteire? Uj 
hivatalok alkotása, bucsuk és jubileumok engedélyezése; ezek lévén 
a pénzügy hathatós emel tyiii. Azután uj czimek és hivatali állontások 
találtattak fel, amivel IV. Sixtus rendiviil visszAélt. VIII. Incze, kl 
még a pápai koronát is ei?Jálogositani kénytelenittetett1 huszonhat ti
toknoki állomást szervezett, amiért hatvanezer arat•yil.t kapott; VI. 
Sándor a brevék irására nyolczvan írnokot nevezett ki egyenkint 
hétszázötven scudo dij letizetése mellett ; Il. Gyula ugyanazon dijért 
még száz irattári írnokkal szaporítá meg azok számát, és általánosan 
dicsértetett, mert minden szükség esetére képes volt pénzt teremteni; 
de ez csak azáltal sikertilt neki, hogy az egyházat ugy kezelte mint 
valamely államot, áruba bocsátván vagy haszolibérbe adván a hiva
talokat. X. Leo, ki azonkivül, hogy háborukat folytatott, rendkivüli 
fényüzés közepett élt, ezerkétszáz uj hivatalt alkotott áruba bocsátás 
végett; azok, kik ezen állomásokat elnyerték; egy tökepénzt fizettek 
le, mellynek kamatait életfogytigl-an huztá.k, amiért is ezen összegek 
inkább kölcsönöknek vagy életjáradékoknak tekintethettek; mellyek 
gyakran a tökének egészen nyolczadjáig felrugtak. Ezen kamatok 
pedig részint a kissé felemelt curialis dijak maradványából, részint az 
álladalmi helyhatóságoktól bejött összegek fölöslegéböl, ·majd ismét a 

1) Tonduz.z.i, lata~·ia di l!'aenz:a, p. 609 . 
. -Baldaasinl, Merrun·ie sioriche delt' antieltÍBai1n.a cittd· di Jllii. J esi t 7(4, p. 

?.')li. 

Saraeineili, Notizie atoriche della cittd d' Ancona. Rowa l67ó. II. p. :3:Hi. 
llla.riotti, Memorie sioriche r.ivili ed ecdesiaatirh~ della r.ilttf di Pnugiu "tuo 

··ontado. Perugia. 1806 p. 113. 
") Chigi kézir11t, Ra.nke, Bita. l irlézvP IV -ik kauyv, l! §. 
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timeó-bányakból, a I!Ó-egyedáruságból es a rúmai vámjöv.,delemböl 
fodeztettek. 

Ennek következb~ben olly virágzó állapotba jutott a pénzügy, 
hogy többé nem volt ezükséges az államot terhelni, melly luilönben 
is legkevesebb adót fizetett a többi országokkal szemben, nem lévén 
kénytelen nagy badsereget tartani, melly legnagyobb nadálya azokott 
lenni az államkincstÁrnak. De mibelyt az állampénztár megszünt fö
lösleggel r"ndelkezni, elkerülhetlenül zavarba kellett jöni a pénzügy
nek ; és a reformatio idejében, midön a külföldi fejedelmek ellenez
ték, hogy a pénz különféle czimek alatt Rómába folyjon, X. Leo olly 
nyomoru állapotban hagyta azt, hogy VI. Hadrián kénytelen volt az 
adót minden tüzhelytöl egy fél aranynyal felemelni, ami a nép között 
igen nagy elégületlenséget támasztott. VII. Kelemen egyszerü köl
csönhöz folyamodott s tizes kamatra kétszázezer aranyat vett fel olly 
formán, hogy azt utódjaira is átszállithassa, biztositasára pedig a vá
mokat kötötte le; ,de a tökepénzesek azon követeléssei léptek fel, 
hogy a kezelésben ök is részt vehessenek. Ill. Pál egy másik ujitást 
hozott be, lemondván t. i. a só árának felemeléséröl, p ó t a d ó t ve
tett ki, melly szintén egyenes adó gyanánt t!Zerepelt, s különféle ne
vek alatt már több déli tartományokban divott, ') s ameilyet késöbb 
roegszüntetni igért j és ekként minden kivétel nélkül háromszázezer 
"cudo vettetett ki a különbözö tartományokra. A városok élénk pa
naszt emeltek ezellen ; Bologna egy, készpénzben letett tökével vál
totta meg magát attól; a többieknek kénytelen volt a kormány az 
összeg egy részét vagy gyakran az egészet is elengedni j és igy nagy 
szerenesc voh, ha amaz összegnek csak fele is befolyt a pénztárba. 
De bármikónt is, az .Ulantjövedelem, melly II. Gyula alatt háromszáz
ritvenezer seudóra becsültetett, X. Leo alatt négyszázhuszezer, VII. 
Kelemen alatt ötszázezer, III. Pál halálával pedig hétszázhatezer négy· 
H7.a7.huszónhárom seudóra rugott fel. 

Mindazáltal a kéliöbbi időkben uj segédeszközökhöz kellett fo
lyamodni, s igy a lisat, hu11 s más czikkek adóztattak m~:~g, az innét 
befolyó jövedelmek ismét a hitelezöknek zálogosittatván el. Gregorio 
Leti ezerint a pápáknak rende11en egy millio kétszázhatvanezer arany 
t~cudo jövcdelmök volt, a bündijakb61 pedig és irodai illetékekből 
czenki\"ül négyszáztizennégyesret vettek be. V. Sixtus azáltal ne
velte azt, hogy uj adókat vetett ki, a régibb tartozásokat behajtatta, 

lJ Nápolyban ajdndik, Milanóban h®i o®mdriy, Spanyolhonban pedig GQ[. 

gálal oév alatt volt e& i~IQere\el. 



a büudijakat felemelte s a zsidt)kkal a kormánytól nyert pártf'ogáat 
megfizettette. Erre pedig azon köriilmény kényszel"ité öt, hogy a 
katholikusokat vagy a protestánsok vagy pedig a törökök ellenében 
kellett védenie; a pápálf pedig nem clégedtek meg a puszta buzdi
tással, de magok mentek jó példával elé. Az uj terbek rendesen uj 
eladások és elidegenitések által kísértettek, ugy hogy ha az adó nö
vekedett is, az apostoli kamarának felette kevés haszna volt abból. 

Ekként a pápai állam is csak ugy megrakatott terhekkel mint 
a többiek j a régi függetlenség megsemmisült a szabályszerü közi
gazgatl~s alatt j a katonai Hzokások elenyésztek , csak ötszáz főből 
:!.116 zsoldos csapat tat•tatván meg, melly nagyobb részt schweiziakból 
:l.llott. Mindazáltal azt mondhatjuk, hogy épen ezen idöszakban tá
madt uj életre Hóma. A népvándorláRból keletkezett harczok és vi
!lzontagságok, a barbárság betörései, az olly gyakori polgárháboruk, 
leginkább pedig a pápai széknek Avignonba való áttétele rendkivül 
megfogyaszták Róma népességét. Midön a pápák ide visszatértek, 
( 1377) a város lakosság:! t jnbbát·a barompásztorok képezték, kik a 
harátságtalan és kietlen hegységekből a Tiher hosszában fekvő sík
ságra jöttek le, sottan megtelepedvén, magoknak kunyhókat épitet
tek, mellyek között szük, sáros s a terrnszak és közlekedési hidak 
által elhomá.Iyositott utczák vonultak végig. A régi épületek romok
ban hevertek, a Capitoliumon kecskék legeltek j a Forumon tulkok 
tévelyegtek 1) ; é~o~ a San Silvestrotól kezdve egészen a nyárfák 
(Popolo) kapujáig csupa kertek és mocsáro'k valának találhatók, 
mellyeken . vadkacsa vadászatok tartattak. Legelőször V. Miklós 
kezdé meg Rómát olly épületekkel felékesiteni, mellyck régi és uj 
fönségéhez méltók lennéne!{ j utódai szintén követék példáját 1 külö
nösen pedig II. Gyula és a Mediciek. Uj épületek népesiték be most 
a Tiber két partját, mellyeket IV. Sixtus a mai napig is nevét viselö 
hid által összekötött. Il. Gyula ugyszólván ujjá épité az alsó várost 
és a Via Juliá·t, melly n Lungára-val párhuzamosan nyulik el, a va
ticánt és a kanczellnria bámulanrl6 épíiletét nem is emlitvén. A bi
bornokok és harczegek egymással vetélkedve pompás palotákat 
emeltettek, és a Riario, Chigi, Farnese s Orsiniak palotll.i szépségben 
bátran versenyezhettek a régi épitményekkcl, kényelem tekintetében 
pedig azokat jóval feli.ilmulták. 2) 

1) Innét muadtak fo~n mai napig a Monte Cllprino, l''oro Boa.rio , Campo 
Vaccino elnevezések. 

') Opruculum rl~ tni1·abilibur novo:e et Ileterit ttrbis Romafl editum a Fr&IIGIBOO 

!lbertino, 1515. 



Róma 'kirabultatása és a döghalál ismét mcgcsökkenté a népes
séget s megakasztá az építkezéseket; de IV. Pius alatt ujból meg
kezdettek azok s az elhagyatott halmotton paloták emelkedtek. A 
régiCapitoliumot egészen elhomályositá az uj, mellyen most aConser
v~ttorium palotája, Michelangelo müve pompázott. Ugyancsak ö a 
Viminale-n a Santa Maria degli Angeli-t építé, Diocletián fiirdöínek 
bámulatos maradványait használván fel erre. A Quirinal-on az ugy· 
nevezett Pius-kapu nyittatott, és az nj bazilikáknak épen nem volt 
okuk irigységgel tekinteni a régiekre. 

De be lehetett-e népesiteni addig a halmokat, mig vizök nem 
volt? V. Sixtus azért a régi császárokhoz méltó erőmegfeszítéssei 

buszonkét mérf'<ildnyi (miglia) távolságról vezetteté azt ide, Aequa 
Felice-nek nevezvén el, melly, mint Tasso éneklé, a hosszu ut homálya 
után élénken szőkellt ki, hogy lássa Augustus Rómáját. A Trinita dei 
Mo11ti közeléhen fekvö tért cgyenitteté, és azon lépcsőzetet készit
l eté, melly ama magaslatot és a spanyol tért összeköti. Továbbá ö 
nyittatá a Via Felicé-t 10 egyéb utakat, mellyek a Santa Maria Mag
giore-hez vezetnek. A classiku~ szépség és a pogány müvészet be
csét nem igen értvén, Severus Settizonio-j;í.t minden habozás nélkül 
lerom.boltatá., és oszlopait a sz. Péter templomához hordatá ; Caecilia 
1\letella sirboltját s más müemlékeket is lcrontatni szándékozott, nem 
l:l.tván mást azokban mint éktelen köhalmazokat. A régiségénél fogva 
olly tisr.teletre méltó ös pápai lakot szétbontatá, hogy azt a minden 
építészeti jelleget nélkülözö Laterani palotával pótolja. A Vaticanban 
Laocoont és Apollot csak nehezen szenvedte meg; a Capitolium
ban Miuervát megtürte ugyan, de lándzsáját kereszttel helyettesitteté. 
A Traján és Antonin-féle oszlopokat azáltal vetközteté ki pogánysá
gukból, hogy sz. Pétert és Pált állittatá fel rájok, hogy igy e magas
latról a város felett örködni látszanának. Midön az egyiptomi obelisz
kot a Vaticánban felállittatná (::!93 lap), Krisztus valódi keresztjéből 

egy darabot tétetett abba, hogy ekként az istentelenség emlékei alá 
lennének vetve a hit jelképének épen ott, hol azért annyian szenved
tek. A többi obeliszkek a Laterán, s a Santa Maria Maggiore előtt és 
a Popolo piaczon szintén alatta állittattale fel, nem különben a szent 
Péter kupolájának boltozata is ekkor készittetett el; ugyszintén a Qui
rinál palota homlokzatára ö tétcté fel azon két koloszszust, mellyek 
ottan Phidias és Praxiteles nevek alatt pomJláznak. Továbbá a vati
cani könyvtárt valamint a görög és keleti nyomdát megnagyobbitá, s 
kétezer szegény számára a Tiber mellett fekvő kórházat épitteté. 

A népesség, melly IV. Pál alatt alig ment fel negyvenötezer lé-
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lckrc, alatta százc~crrc emelkedett, összcállitva mindenféle ncmzc
tekböl. Csodálatos látványt nyujtottak ezen emberek tarka öltözékei, 
kik a bibornokok körül udvarolgattak, azon reményben, hogy egy
koron pártfogójakat a pápai trónon láthatják. Azután mindegyik 
pápa kegyenczei és rokonai uj nemességet és birtokosságat alkottak. 
Mig előbb a nemesek a Colonna és Oraini családok, a két ellenséges 
párt eme vezérei körül csoportosultak, most miután Sixtus a római 
herczegi méltóságot (principi del soglio) alkotta, melylyel a pápa mi· 
sézése alkalmával a trón melletti állás joga volt összekapcsolva, s azt 
az emlitett két háznak adományozta, a többiek részint irigységből ré
szint kisebbségök érzetéből különváltak azoktól. 

Szilárdan ragaszkodván a lelki hatalom tanához, s azon erÖ!I 
meggyőzödéeben élvén, hogy a királyi hatalom csakis a nép és egy
ház ha.talmának kifolyása legyen, az igazhitHséget diadalra segitendö, 
a németországi katholikus államokat egymással s a császárt a spa
nyol királylyal összeegyeztetni iparkodott j de Francziaországban a 
szövetség (Ligue) legyözetését kelle tapasztalnia, és IV. Henriket, 
jóllehet különben becsülte, egyházi átok alá vetette. Késöbb azon
ban féltékenységgel telvén el a spanyol tulsuly iránt, Francziaország 
felé hajlott. Annyi bizonyos, hogy ki tudta magának vívni, miként 
&Z europai udvarok egyiránt tisztelnék és félnék öt, az utólsó pápá.t, 
ld a politikai ügyekben fontos szerepet játszott. 

Tizenhat hónap a.latt négy pápa váltá fel egymást a pápai szé
ken. VIL Orbán (Giambattista Castagna,Rómáb ól) után (1590) XIV. 
Gergely (a milanoi Nicoló Sfondrati) következett, ki a Sixtus által 
összegyüjtött kincseket IV. Henrik ellen használta fel, s a wenedék
jogot az egyházaknak és kolostoroknak visszaadta j IX. Inczét (Gian
antonio E'acchinetti, Bolognából) VIII. Kelemen (a fanoi Ippolito Al
dobrandini) követte (1592), ki Spanyol- és Francziországot egyen
sulyban tartotta és közöttök a békét létrehozta. A tanácskozásokat 
(Consulta) hosszasaknak és zavartakozáknak találván, mindent maga 
végzett s csakis arra használta fel azokat, hogy közzé tennék, amit ö 
már előbb elhatározott. Az adót az adózók kihallgatása nélkül meg
határozta s a bárókat a köz törvé,nyhatóságok alá. vetette. Hanyatló 
korában unokaöcscse Aldabrandini bibornok által hagyá magát ve
zettePii, minek következtében a római udvarnál Francziaország ver
gödiitt tulsulyra, IV. Henrik az egyházi átok alól folmentetett, és Spa
nyolország nem gyakorlott többé korlátlan befolyást a pápai szék 
elhatározásaira. 



''· Pal. 
A Medici család egyik tagja s a franczia királyi ház I'Dkona, X I. 

Leo, huszonhét nap mulva V. Pálnak (CAmillo Borghese) engedte át 
,a pápai széket (1605). E tudományos férfiu minden fondorkodás nél
kül egyenes uton jutván a trónra, érezte annak méltóságát, és feltette 
magában, hogy a katholicismus erkölcsi tekintélyét visszaszerzi. Bor
romei Károlyt a szentek sorába igtatá, a Karmeliták és Lazaristák 
rendjét jóváhagyá s megparancsolá, miként a latin, görög és héber 
nyelvek minden kolduló ezerzetben tanittatnának, hogy ekként a né
met egyetemekkel lépést tarthatnának j a bíbornokoktól pedig szi
goruan követelte, hogy székhelyökön laknának. 

Az nln coena Dominl" bulla. 
Mint jogtudós a szent szék mindazon jogaira igényt tartott, 

mellyek a decretálisokból folytak, és bevégzé az "In coena Domini" 
hullát, melly a páp~i gög netovábbja gyanánt szokott idéztetni. Mel
lözvén a csek~lyebb jelentöségü pontokat s kivetköztetvén azt a ko•· 
szelleméhez mért sz6lamokból, huszonnégy czikkben egyházi átok 
alá vet az mindenféle eretnekeket, azokkal egyetemben, kik őket 
védik vagy könyveiket olvassák, tartják, kinyomják s terjesztik i to
vábbá azokat, kik a pápától a zsinathoz, vagy a pápa és meghatal
mazottjai rendeleteitöl \"ilági törvényszékekhez felebbezik ügyöket; 
a Földközi-tengere n garázdálkodó teng('ri rablókat és kalózokat, 
ugyintén azokat, kik a hajótörést szenvedett keresztényeket kifosz
tanák j azokat, kik uj adókat vetnek népeikre vagy a régieket fele
melik; azokat, kik a tö1·ököknek hadi ezereket vagy tanácsokat ad
nak j azokat, kik az egyházi szabadság ellen irányzott törvényeket 
alkotnak, vagy a püspököket joghatóság uk gyakorlatában háborgat
ják, vagy kezeiket az egyház jövedelmeire teszik, az egyháziakat a 
világi törvényhatóságok elé idézik, az egyháziakra adót vetnek, az 
('gyház területét elfoglalják vagy nyugtalanitják, ide értve Siciliát, 
Corsicát és Sardiniát is. 

Minden püspöknek fel kelle ezt olvasni egysze!' évenkint népe 
előtt j do minél inkább követelte ezt a pápa, annál kevésbbé valának 
hajlandók az olasz hatalmasságok azt megengedni. Nápolyban egy 
könyvárus gályarabságra ítéltetett, mert Baronil11m ak a siciliai mo
narchia ellen irt munkáját közrcbocsátá j Luccában a pápai hivatal
nokok rendeletei csakis a hatóság jóváhagyása mellett adathattak ki i 
Savoyában a kormány a pápának föntartott javadalrnak felett is ren
delkezett; Genuában a választási pártoskodások alkalmával a jozsui
ták körüli összecsoportosulások eltiltattak j Velencze néhány vétkes 



papot a világi törvényszékeknek szolgáltatott ál. V. Pál ennek kö· 
vetkeztében intésekhez és az egyházi átokhoz folyamodott, de erÖ· 
sebb ellenkezéere találván mint remélte, kellő óvatossággal mérséklé 
azokat. A müvészctet nagyban pártfogolta, és unokaöcscseit rendki
vül kegyelte. 

XV Gergely. 
Pártja utána XV. Gergelyt (Alessandro Ludovisi, Bolognáb61) 

választá pápává (1621), ki elaggott és képt~len lévén, s emellett 
csakis a tudományokkal és ajtatos cselekvényekkel foglalkozván, 
unokaöcscsének Lodovico Ludovisi-nak engedte át a kormány gyep
lőjét, ki nagy barátja volt a pénznek, gyönyöröknek és fényüzéPnek 
s rendkivüli ügyességet tanusitott az ügyek vezetésében s az állam 
hajójanak a szélvész közötti kormányzásában. Ezen pápa alatt iktat
tattak a ezentek sorába'Lojolalgnácz és Xavéri Ferenc z, s Girolamo da 
Narni szerzetes buzditására ugyanek kor keletkezett a D e p r o p a
g a n d a fi d e társulat, mellyre Lodovico saját erszényéből sokat 
áldozott. 

XV. Gergely uralkodása nevezetes azon bullár61, melly által a 
conclave visszaéléseit megszüntetni szándékozott. Eddig háromféle 
választás volt ismeretes: a titkos szavazat általi (scrutinium), mally
nél megkivántatott, hogy a jelenlevő bibornokok szavazatainak két 
harmada egy személyre essék j a választott biróság ( compromissum) 
általi, midön a pápa kinevezése egy biborookra bizatott j végre az 
isteni sugallat általi, midön t. i. valaki egyhangulag mintegy ihletés 
következtében kiáltatott ki pápá,·á. De igen gyakran a vesztegetések 
és fondorkodások szerepeitek a pápa-választásnál s a császáriak és 
Spanyolország törvényeket akartak szabni a conclave elé , minek 
következtében a pápai szék sokáig üresen állott, melly idö alatt a 
Piccolornini és Sciarra rabló csoportjai kényök s kedvök ezerint ga
rázdálkodhattak. Késöbb szokásba jött, hogy a meghalt pápa által 
kinevezett bibornokok annak biborook-unokaöcscse körül csoporto
sulnának össze avégböl 1 hogy magok közöl választanának valakit 
pápává; de minthogy ez majd sohasem sikerült nekik, ellenzéket ké
peztek az uj pápa ellenében, s ennek halálával rendesen keresztUl 
vitték saját jelöltjöket. 

VIli. Orbán. 
Most VIII. Orbán név alatt Matteo de' Barberini, egy, Anconá

ban kereskedés által meggazdagodott család sarjadéka ült a pápai 
székbe (1623). VIII. Kelemen szent Bernárd, V. Pál a velenezei 
Giustiniani munkáinak olvasásában 1 VIII. Orbán pedig a moderQ 
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költeményekben találta gyönyörét; sőt ;; maga is csinált verseket, 1:1 

Rómába hívta Leone Aliacei-t, flolsten (Holstenius) Lukácsot és 
Echellensis Ábrahámot, ugyszintén az olasz tudósok virágát. Az egy
házi személyeknek minden kereskedést és világias foglalkozást eltil
tott, kiadta a kijavított r 6 ma i B r e v i a r ium o t, maga ja vitván 
ki annak hymnusait. Olly időben élvén, midön a czimek emelkedtek 
azon jelentőségre, mellyet a dolgok elvesztettek, a bibornokoknak, 
kik ezelőtt r e v e r e n d is s i m i-knek hívattak, az e m i n e n t i s si
mus czímet adományozta. Egyszersmind világi fejedelemnek is te
kintvén magát, erődítési tervezeteket készitett, s midőn elődjei már
vány siremlékeit mutogatnák neki, igy szólt: "Én vasból fogok csi
náltatni." Az Orbán erőd által Bologna határait megerősítette ·s 
ugyanezt tevé Rómával is j a monte-cavallói palotát köfallal véteté 
körül, anélkül, hogy e munka végrehajtásában a Colonna kert régi
ségei iránt kimélettel viseltetnék; Tivoliban fegyvergyárt s arsená.lt 
állittatott s katoná~kal rakta meg azt ; Civitaveechiát szabad kikö
tövé tette, s ekként a berberek itt adták el a keresztényektől elra
bolt jószágokat. Nagy fény által környeztetvén, hirneves k<Sltönek 
tartatván s óriási testalkattal és egészséggel birván magas vélemény
nyel volt személy i fontosságáról s azért korlátlan tekintélylyel uralko
dott, azt mondván: "Én jobban értem az ügyeket, mint "valamennyi 
bíbornok együttvéve." Midön egy alkalommal a régibb pápai intéz
tnényekre való hivatkozással egy ellenvetés tétetnék neki, igy felelt: 
,, Többet ér egy élő pápa határozata mint száz meghalt pápáé." Ha 
környezöi valamelly eszmét el akartak vele fogadtatni, rendesen az 
ellenkezőt kellett javasolni. Egész Europa békebiróul sz6litá fel 
öt j s valóban nagy megtiszteltetés lett volna ez rá nézve7 ha an
nak mélt6képen meg bir felelni ; de a követekkel csak csevegett, 
vagy szónoklatokat tartott nekik, ugy hogy soha sem végezbettek 
valamit 1 és az i g e n vagy n e m nála mindig a szeszél y s nem a 
megfontolás kifolyása volt. 

t'era·ara. 
Ezen pápák alatt csatoltatott Ferrara és Urbino a pápai állam

hoz. Ferrara az eszte i ház utóls6 ivadéka, II. Alfonz alatt (1559) min
den volt inkább mint sem boldog; és Montaigne, ki ezen időtájban 
Olaszországban utazott, népességében megfogyatkozva találta azt. A 
Pó folyam egészen el volt torlaszolva a fövény által, miután a her
ezeg saját földbirtoka müvelésére használta fel a munkásokat, kik a 
töltések föntartására s a viz szabó.lyozá.só.ra valának rendeltetvej 
azonfelül mindenféle adóval terhelte népét, egyedáruságot üzött a 
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sóval, olajjal, liszttel és kenyérrel j a vadászatot eltiltá, s csakis né
hány napon át engedte azt meg a neme11eknek, de akkor is legfölebb, 
három kutyával, és azokat, kik a tilalmat megszegték, felakasztatá. 
Egyedül az udvar fénylett, olly köpenyeg-forgató politikát üzvén, 
melly Bt a többi herczegségek bukása közepatt is föntartotta; és 
pártfogolván a tudúsokat, ezek halhatatlanságának viszfénye rája is 
visflzaverödött. Giambattista Pigna és Montecatini egyetemi tanárok 
egymás után vezér-miniszterekké lettek, anélkü l hogy tanulm!Lnyai
kat és előadásaikat félbeszak itanák j Battista Gu arini Velenczébe és 
Lengyelországba kiildetett követül; Francesco Patrizi hízelgésekkel 
halmoztatott el ; akademiai vitatkozások nyittattak meg, és szinhá
zak, hol pásztori játékok találtattak fel v agy finomittattak ki ; fényes 
ünnepélyek, látványosságok és harczjátékok rendeztettek, melly utób
biakban sokszor száz lovag is részt vett, s a mellye k általában ked
vező alkalmat nyujtottak az idegenek összecsöditésére, s a herezeg 
udvariasságának és a Tasso által megénekelt hölgyek bájainak fitog 
tatására. De a pártfogáson, mellyben Alfonz a tudósokat részesité, gőg 
és türelmetlenség vonult végig ; Tassotól pl. ki a Mediciek által Flo
renczbe hivatván meg, hajlandónak mutatkozott azok ajánlatainak el
fogadására, megvonta kegyét, sÖt megfosztá szabadságától is; a hires 
egyházi sz6nokot1 Panigaralá-t pedig, kit nagy ügygyel-bajjal tudott 
Ferrarába édesgetni, erőszakosan számiizte, mihelyt meghallá, hogy 
máshová szándékoznék költözni. 

Nem lévén fiai, Alfonz oda müködött, , hogy alattvalói idegen 
uralom alá ne jutnának, és daczára V. Pius rendeletének, melly a 
szent székre visszaeső államok hübérbe adását eltiltotta, a császártól 
kieszközlé, hogy tartományai unokaöcscsére Caesar-ra szállanának 
(1597), ki annál nagyobb ünnepélylyel avattatott fel herczeggé, 
mennél inkább félt Ferrara attól , hogy függetlenségát elvesztendi. 
VIII. Kelemen azonban eléállott jogaival s azokat fegyverrel és egy
házi átkokkal is támogatta, minek következtében Caesar kénytelen 
volt Ferraráról és Comachió-ról lemondani (1598 január 13) és Mo
denába vonult vissza, hol az általa megkezdett herczegi ág egészen 
1797-ig fenállott. A pápa kedvezmények által kibékélteté magával 
ujonan szerzett tartományát, a helyhatósági kiváltságokat visazaál
litott.a s egy kormány-tanácsot alkotott, melly huszonhét régi nemes
böJ, huszonöt kisebb nemesből és tekintélyesebb polgárból s a kölön
féle testületek tizennyolcz tagjából állana ; de a parasztok szokás 
szerint R&:jná\koztak azon kormány bukásl\ felett, melly iránt fény-
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korában utálattal viseltettek, és ~'errara népességeben mindinkább 
fogyatkozott. 

Urbi no. 
Montefeltrói III. Fridrik (1444) ,urbinói gróf, mások zsoldjában 

folytonosan háboruekodott j kétszázezer aranyon az urbinói kastélyt 
épitteté, melly Olaszországban egyike a legszebb épületeknek, azt 
müremekekkel s könyvekkel látta el és herczegi czímet vett föl. Gui
duba.ldo (1482), ki a pápák szolgálatában szintén mint jeles hadvezér 
szerepelt, Cesare Borgia által Allamától megfosztatván ennek bukása 
után vieszatért (1502); Il. Gyula elhalmozta öt kegyeivel e rábírta, 
hogy közös unokaöcscsöket Francesco Maria Della Rovere-t nevezne 
ki örökl:iseül, ki csakugyan utódjává lett (150fl), s a pápának mint az 
egyház ró hadvezére fontos azoigáJatokat tett. De X. Leo saját csa
ládjának emelése végett jónak látta üt megalázni s herczegségétöl 
megfoeztani (1516), mellyet most Lorenzo de' Medicire ruházott át. 
VI. Hadrián alatt Francetlco visszatért és egyike volt a leghírnevesebb 
hadvezéreknek valamint II. Guidubaido is. 

Az urbinói herczegség hét várost és majd háromszáz helységet 
foglalt magában j tengerparti vidéke felette termékeny s hegyei gyö
nyörüek valának ; jövedelme pedig, különösen midön a Sinigaglia
ban termett gabonájával j6 üzletet csinált, a százezer scud6t megha
ladta. A herczegek emellett idegen zsoldban nagy összegeket sze
reztek, s igy miután több hasznot csináltak az országnak mint amen
nyibe magok kerültek, ezenkivül pedig pompa-kedvelök s tudomá
nyosak lévén, továbbá hatalmukat a fenálló szabad intézmények hát
rányára nem öregbitvén, a nép ragaszkodással viseltetett irántok. 
II. Francesco Mária (1574) Guidubaido fia sokáig tartózkodott II. 
Fülöp udvarában és akaratja ellenére kénytelen volt esztei Lukre
cziát nöül venni, holott a harczias ifju csak huszonöt éves, a szellem
dus és müvelt mátka pedig negyven éves volt; minek következtében 
a házasság szarencsétlen ül ütött ki s végre ie el válással végződött. 
Megbalván Lukreczia1 Franceeco Maria másodszor is megházasodott, 
e ezen frigyből született a nép nagy örömére örököse Ubald-Antonio, 
kinek részére atyja az uralkodásról lemondott; ez azonban visszaélt 
avval, dorbézolásnak adta magát, még a szinpadon is fellépett és egy 
reggel halva találtatott (1623). Franceeco Maria akaratja ellenére 
kénytelen volL a kormll.nyt ismét kezébe venni és ezemlélni, hogyan 
perlekednek tartományé.n a pápa, kire az vissza volt esendő, és a csá· 
&:~;ár, ki ahhoz szintén igényt tartott. Alig hogy behunyta szemeit 
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(1626), majorsági jószágai Florem~z birtokába jutottak, a többit pedig 
VIII. Orbán foglalta el (1631), daczára annak, hogy saját unokaöcs
csei kivánták ama herczegs·éget magukra ruháztatni. 

Ezek kényök s kedvök szerint uralkodván Orbán felett méltán 
kiérdemlék a nép gyülöletét. Sovárogtak ök a Castro és Ronciglione 
herczegségek, a pápa két hiibéres tartománya után is, mellyek egé
szen Róma kapujáig terjedtek ki s most a pármai herczegek birto
kában valának. Odoardo Farnese azonban állhatatosan ellenállt a 
Barberini-ek Hírekvéseinek, ami annál könnyebben sikerHit neki, 
minthogy a pápát egy dicskölteménynyel magának lekötelezte; de 
egy bizonyos napon fegyveresen megjelent a pápánál, panaszt eme
lendő annak uuokaöcscsei ellen , kik már élete után is leselkedtek. 
Ezen időtől kezdve a Bat·berini-ek mindent elkövettek, hogy öt meg
buktassák, s e végből a többek közt felizgatták ellene hitelezőit, há
boruval támadták meg öt, mit nem sokára egyházi átok és javainak 
elkoboztatása követett. V eleneze, Toscana, M odena látván, hogy 
Olaszországot veszély fenyegeti, fegyverbe álliták seregeiket, a pár
mai h erez eget támogatandók ( 1 ti42), ki, mig a pápai sereg tartomá
nyát elárasztá, Róma ellen indult. A pápa , ki mindezekröl mit sem 
tudott, megrémült, az idegen követek azonban közbeveték magukat, 
s a Barberiniek fondorkodásai ellenére a békeszerződés V elenezében 
aláiratott (1644 ), a dolgok a háboru elötti állapotban hagyatván. Az 
egész ellenségeskedésnek tehát csupán azon eredménye volt, hogy a 
pápa és Párroa pénzügyöket tönkre juttaták; és alkalmasint ezen kö
rülmény ugyszintén a nép élénk panaszai röviditék meg Orbán 
életét. 

Ezek bizonyára felette kincsinyes érdekek azokkal szemközt, 
mellyekért a pápákat a középkor századaiban küzdeni láttuk, midön 
a világot az evangeliami müveltség befogadására sürgeték s az em
beriség jogait a mindennemü zsarnokok viszszaélései ellen védelmez
ték, nem törödvén a földi országgal csakhogy a mennyeit azaz az 
erkölcsiséget és igazságot biztosithassák. 
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BUSZONKILE!fCZBDIK FEJEZET. 

Scandinávia. 

U. 1\eresztély. 

A calmari unio 1) még érvényben állott, s Dán, Norvég és Svéd 
egyesült országokban 1513- ban J án os halála után a trónt ennek fia 
II. Keresztély örökölte. Természeténél fogva heves és hajthatatlan 
lévén, nevelői, hogy az egyenlőség eszméjét belé csepegtessék, ~ köz
nép körében tartották öt, minek következtében egészen megszokta a 
korcsmákat s a másféle erkölcsrontó helyeket, más részről pedig ta
nítói a latin nyelv ráerőszakolásával vele a tanulást és tudományokat 
egyáltalában megutáltatták. Késöbb az atyja ellen kiütött lázadás el
fojtása alkalmával a kegyetlenség vergődött nála tulsulyra, amiért is 
a sca.ndinávok eml~kében máig is egy szörnyetegként él, mellynek 
vétkei lehetőleg tuloztatnak , rendesen ezen sorsban részesíttetvén 
minden bukott párt képviaelöi. 

Tilos viszonyt kötött ö bizonyos Dyveke nevü szép nővel, ki
nek anyja Sigbrit Willina amsterdami gyümölcsárusnö volt. Ez 
alacsony helyzetét s erkölcseit nagy mértékben felülmuló tehetség
gel birván s emellett a Bergenben nyitott korcsmáját látogató nyeg
lék, borbélyok és kalandorok elbeszéléseiből a városok és családok 
eseményeiről apró történeteket készitvén, azokkal s leánya szépségé
vel a királyt rendkivül magához édesgette. Ehhez járult még, hogy 
Német-Alföld intézményeiről és kereskedéséről igen jól volt érte
sülve s a politikáról olly biztossággal s józansággal tudott beszélni, 
aminövel a király idétlen és önhitt pedánsai teljességgel nem dicse
kedhettek. Csoda-e tehát, ba Keresztély egészen ezen két nő karjaiba 
vetette magát? annyira hogy sem a trón, sem a házasság, söt Dyveke 
halála sem csökkenté Sigbrit hatalmát, kinek sikerült saját aljas 
szenvedélyeit t. i. a papság és nemesség iránti irigységet és a Hansa
városok iránti féltékenységet a király szivébe csepegtetni, s gyónta
tóul melléje egy, hozzá hasonló nyegle papot alkalmaztatni. 

A dánok és norvegek, midön öt királyokul elfogadták, uj felté
teleket szabtak eléje; a többek között jelesen kikötötték, hogy azon 
bűnvádi esetek elítélése, mellyekben a bündijak a negyven markát 

1) J,áHd XIII. I. könyv 462 lap. 
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meg nem haladná.k, a nemeseket illetné, B hogy a trónt clöre senki
nek sem hiztositaná.. Ezen korlátok elviselhetetlenekké levének Ke
resztély előtt, ki minden törekvését ana fordította, hogy a nelMt!s~
get és papságot, a királyi hatalom ~me bilincseit, s a Hansa városo
kat, Scandiná.via ezen zsarnokát , megalázza, ameily terveiben azo
katlan erélyt, rnély belátást és kegyetlenséggel határos állhatatoBBá
got tanusított. 

Svédhon szintén elfogadta (ít királyául (15 J 8); de minthogy a~ 
ifju Steno Sture, az orazág kormágyzója, késedelmeskedett neki a 
trónt átengedni, Keresztély hadsereggel rontott be az országba. Meg.ve
retv én, X. Leóhoz folyamodott, ki miután Steno Sture-t az ország 
átadására hasztalan intette volna, a nemzetet egyházi átok alá ve
tette. Nagyobb sikert vivott ki Keresztély egy erös h"dsereg által, 
melylyel a háborut folytatá, most már az ujból felelevenedett B a dll
nokkal rokonszenvező felekezetek által is támogattatván. Tr&ll Gusz
táv upsalai érsek, Steno Store vetéltársának fia, az ország rendeinek 
az esküt megtagadta, amiért általok ediszakosan letétetett. Keresztely 
mo11t megigérte, hogy a kormányzóval alkudozásokba bocsátkezandó 
Stockholmba menend, ha számára szabadmenetel biztosittatik és ke
zeseket nyerend; de alig hogy megkapta ezeket, Dánországba viv~ 
magával; azután pedig egy hadsereggel, melly a hozzá csatla~ozott 
német, porosz, lengyel, skót é11 franczia kalandorokkal nagyban öreg
bedett, visszatért és folytatta a háboru t, felhasználván az erös fagy 
következtében képződött jeget, mellyet véres ~saták szinhelyévé vá.l
toztatott. Steno Sture elveszett (1520) s vele a dánok elleni lelkesedés 
is, özvegye Gillenstjerna Krisztina, ki hét hónapon át férfias elszánt
sággal védte Stockholmot, hasztalan igyekezvén azt ujból feleleveni
teni ; és Keresztély elfoglalta az országot, közbocsánatot igérvén e a 
nemzet kiváltRágait megerősítvén. 

Sto~kholml vérfürd6. 
Mondják, hogy Sigbrit ösztönözte volna öt a svéd nemesség ki

irtására s a király gyóntatójával s az upsalai és adensee-i püspökök
kel egyetértöleg ugyancsak ö tette volna meg erre a szükséges elö. 
készületeket. Keresztély megkoronáztatván (november), három napon 
át ünnepélyeket tartatott, a negyediken pedig megnyitá. a vértörvény
székE!t, melly a nemeseknek rótta fel mindazon bünöket 1 mellyekért 
a ne~zet egyházi átok alá vettetett; és a püspökök, a aenatorok, a 
nemesek Krisztinával együtt börtönbe vettetnek s tudtokra adatik, 
hogy meg'ke\l halniok ,és pedig mint egyházi átok alá vetetteknek azent· 
ségek nélkül. A polgárságnak, melly az egész dologról mit sem tu· 

XV. 
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dott, meghagyatott, hogy házaikból kilépni ne merészelnenek j és ime 
a királyi várból kilenczvennégy förangu egyén - ugy öltözve miként 
az udvari ünnepelyekre megjelentek - vezettetett le s ottan, miután 
ártatlanságukra hivatkoztak s a nepet ezen embertelen járom lerázá
sára buzditották volna, meggyilkoltatta}( j másnap pedig a kivégez
tettek családjai és nagy számu polgát·ok akasztattak fel 1 holttestök 
még akkor is az akasztMán hagyatván, midíin annak biize kiállhatat
la~ná lett. Sokan mint foglyok Dániába hurczoltattak, azután csa
patok küldettek szét az országba, mellyek az elrejtőzötteket kikutat
nák, a parasztokat lefegyvereznék és svéd- ellenes gyülöletöket kie
légítenék; Keresztély pedig kihirdette 1 hogy miután az egyház ité
lete ekként végre lenne hajtva, Svédhon büne ki van engesztelve, és 
avval hatszáz felakasztott ember között, mellyekkel ministere Claus 
Holst az utakat szegélyezte, visszatért Suderköping-be. Ide érkez
vén Claus-t is felakasztatá, s ezután mint ollyan biró, ki igazságos 
itéletet hozott s hajtott végre, Dánország törvényei, erkölcsei és ke
reskedelme javításához fogott, és behozta a lutheranismust. 

Valóban azon ellenmondás, melly Keresztély tetteiben olly fel
tünö, csakis a vallási és p.olitikai telekezetek dühöngéseinek termé
szetes emelkedése által fejthető meg. Rokonságba lépett Europa leg
hatalmasabb fejedelmi családjával,egy osztrák herczegnöt, V. Károly 
nővérét vévén nőül, kivel számos hollandok és fiamaodok költöztek 
be az országba, kik Kopenhága átellenében,Amack szigetén egy föld
müvelö gyarmatot alapítottak s az előbb terméketlen vidéket egy 
kertté változtatták át; a flandriai főzelék-nemeket országában meg
honositotta; az angolok által üzött tengeri rablásnak véget vetett; a 
VIII. Henrikkel kötött szerződés által a dán hajósok jogait elismer
tette s ezek számára l V. Vazul muszka fejedelemtől kieszközölte, 
hogy Nowgorod-ban a Hansa-városiakkal egyenlő kiváltságok mel
lett telepedhetnének le ; Kopenhágát fő á.ruhelylyé tette, Helsingör
ből ide helyezvén át a Sund-vámot. A nép részére a senatus belc
egyezése nélkül kedvező törvényeket bocsátott ki, mellyek egyike a 
parasztokat uraik telhetetlensége s az ember-kereskedés ellenében 
oltalmazta, megengedvén az elégületleneknek, hogy más tájékra köl
tözhetnének, a mint ez Schonen, Jütland és Fühnen lakosainál már 
régebben szokásban volt. A hajótörést szenvedők ldrablását eltil
totta, s a papságot reformálni igyekezett. "Aki a lelkipásztorság 
terén müködik, annak székhelyén kell laknia; a püspök utazása köz
ben kíséretképen tizenkét vagy tizennégy, az érsek pedig husz sze
mélynél többet nem hordozhat magával. Egyháziak földbirtokot nem 
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szerezhetnek; és aki az egyházaknak vagy kolostoroknak valamit 
hagyományozni akar 1 azt pénzbens ne ingatlan javakban tegye." 1) 

A senatustól a biráskodást elvette s azt egy más főtörvénysr;ékre ru
házta, mellynek mindig a királyt kelle követnie; a polgárokat a ki
váltságos osztályok l{özé törekedett emelni, és az adók felemelése 
által sikerült az állandó hadsereget öregbitenie, 

Elhibázott nevelése s alattvalóinak durva ellenkezése, nem kü
lönben a Hansa-városok hatalmaskodása gyakran kegyetlen eszközök
höz készteték őt nyulni, ami természetesen gyülöletet keltett . szemé
lye iránt, mellyet még inkább növeltek méltatlan kegyenczeinek el
járásai, különösen pedig ál gyóntatója Slagbök ska.rai püspök, kit 
kormányzóul Svédhonban hagyott, melly most megboszulni készült a 
stockholmi mészárlást. 

l. Wasu finszf1h. 
Az áldozatul esettek egyikének fia volt Wasa Gusztáv,, ki 

1490-ben senatori családból született. Ez mint kezes Keresztély ál
tal, ki féoyes elmebeli tehetsége és vitézsége miatt tőle nem kevéssé 
tartott, börtönbe vettetett; sikerült azonban onnét elillannia s Lü
beckbe menekülnie (1519), s ottan arra, hogy Svédhonba visszatér
hessen, segédeszközöket nyernie. Azt hivé, hogy általános elégület
lenséget és boszuérzetet fog itt találni; azonban ehelyett mind~nütt 
csak levertség mutatkozott i mindenki azon félénk tanácsot adta neki, 
hogy mások példáját követve hallgasson és nyugodjék meg a dolgok 
menetén. A dalekarliaiak azonban, ruiután a stockholmi vérfürdőről 
értesültek s egyszersmind azon hir terjedt volna el közöttök, hogy a 
király minden parasztnak egyik kezét és lábát levágatui szándékozik, 
annyival is inkább megnyiták füleiket Wasa szavainak, minthogy sze
renesés előjelnek tekinték azon körülményt , hogy beszéde alatt az 
északi szél nem szünt meg fúni ; ekként megkezdődött a felkelés, 
melly csakhamar nagyobb és nagyobb kiterjedést nyert. Fegyelme
zetlen csapatok küzdöttek itt a rendes hadsereg ellen, de Wasa e 
hiányt saját szilárdsá.gával pótolá. Redernora ban üté fel székhelyét, 
hol fegyvergyárakat és pénzverdét állitott, maga semmi fáradságot 
nem kimélvén, és semmi kellemetlenségtől vissza nem riadván. Egy 
győzelem által sokat ja vitván hadserege számán és állapotán, Upsa
lát bevette (1521 ), a nemesek gyülésén az ország kormányzójává 
választatott, nem akarván elfogadni a királyi czimet, mig a zsar· 

1) K~t törv~nykönyvet bocs!tott ki : >IZ E,qyl!ázi tÖ!'Vé<nyeket l ó 't l május 
'26-án, " Polit.ilcni liir1Jtf:nyJP-kP.t, lf122 j"nur 6-án. 

55* 
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1\oksag tartana. Stockholm ostrom alá vétetett, és Slagbök Dániába 
futott, hol Sigbrit által támogattatva lond i érsekké léptetett elő; de 
a római udvar, melly most utóljára gyakorolta azon jogát, hogy a 
királyok által elkövetett igaztalanságokat is megbüntethE:Ité , Gian 
Francesco di Polenza ezerzetest Dániába küldé, a királyt a stock
holmi mészárlásért számaditera vonandó. A szerzetee látván, hogy a 
kiriLly csak agy mentethetik ki, ha az elkövetett vétek másra hárít· 
tatnék, az egész Slaghök-nek rovatolt fel, ki ezért kötélre és má.g-
1 y'ra itélte11ett. 

Lübe·ck segité a felkelllket Keresztély ruost összehívta a jűt

landi rend'e'ket, tölölt a hadsereg nüvelésére segédeszközöket eszkö:t.
lendö ; de néhány püspök és senator összeesküdött ellene, mint aki 
megszegte a szerzödésekct , mellyek erejénél fogva uralkodott, és 
Fridrik scbleswig· holsteini herezeget valasztották királyukká ( 1522), 
ki Lübeck-kel szövetkezve Keresztélynek hadat üzent. A régi bátor
ság és szilárdság egészflo elhagyta moet ezt, s noha még annyi mentö
szer állott rendelkezésére, családjával , a levéltárral s a korona ék
szel'eivel és a kincstárral megszökött, magával vivén Sigbrit-et is, ki 
a nép dühétöl egy bordóban mentetett meg. 

"Az én nevemnek minden gonosz fejedelem ajtajára fel ke llen e 
enni irva" mondá Munz, a. jütlandi törvényhatóságok rónöke, midön 
Kereaztélynek értésére adta, hogy "a nemesség és papság öt az or
szág kiváltságainak megsértéséért letette. u }; sz ak N e r ó j a he· 
lyébe ennek nagybátyja Fridrik holsteini herezeg és azon Keresztély 
fia választatott királylyá (Hi 23 j nnuár 20), ki e családból első ural
kodott a három scandináv ország felE-tt. De Svédhonba Wasa Gusztáv 
kiáltatott ki király ly á, és Stockholm megadván magát, a calm~ri szer
zödés széttépetett. Az itt létre jött unio kölcsönös szerenceétlenségek 
kutforrása volt. A király ugyanis minden határozott mllködésében 
gátoltatott a senatus által, melly a nagyobb szükségek idején mint a 
nemzei képviselője a királytól egészen függetlenül egybegyült, lehe
tetlenoé tévén ekként az együttes eljárást; a korona régi uradalmai 
a nemesek által bitoroltattak, s ekként a királyok gyakran rendki
vüli segédeszközökhö20 kénytelenittettek folyamodni, ami azután 
rende"en lll.zadá.sokat vont maga után. 

Dánia. 
Dániában I. Fridrik uralkodása szünet nélkül a trónjától meg

fosztott Keresztély kísérletei és a reformatió által háborgattatott. Az 
uj eszmék már II. Keresztély alatt behatottak ide, ki szabadon en· 
gedte azokat terjesztetni, igy akarván megalázni a papságot. Elia Pál, 



a karmeliták perjele Kopenhágában, hazai nyelven fejtagette bizony06 
lutheranus hittérítő beszédeit ; de a nép kiceufolt.a ezen apostolt, ki a 
nyelvek a jandékával nem birna, s igy ez örökre eltünt, a perjel p.edig 
vissz;atért az igazsághoz. Mindazáltal Tausen .János Fübnenböl, 
Luther tanítványa, Kopenhágában hirdetni kezdé annak tan.ait s az 
első nyilvános vallástétel Malmaeben vitetett véghez. ~..,ridrik, ki az 
uj eszméket egészen magába szivta, szabad vallásgyakorlatot enge
dett (1527), biztositván egyszersmind a kath. papság javait "hacsak 
azoktól valameily törvény által meg nem fosztatnának ;" a püspökök 
választása a káptalanokat, megerösitésök pedig a királyt illette; Ró
mát semmi. Itt azonban a dolgok nem állapodhattak meg, s csakha
mar az augsburgi nyomán egy negyven három czikkböl álló hitva.llás 
szerkesztetett és fogadtatott el ( 1530), és a protestánsok, amint ez 
másutt már szokásban volt, itt is dühöngeni kezdettek a képek és 
emberek ellen. A katholikusok viszont elkeseredve küzdöttek a re
formatio ellen, mellyet külön1isen Norvegia és Island uj dán zsarnok
ságnak tekintettck. 

Ezen zavarokat hasznára akarta forditani Keresztély, ld épen 
akkor, midőn neje a protestáns fejedelmeket megnyerendő Nü:rmberg
ben az urvacsorához járult, a katholicismus köpenyébe burkolózva és 
rokona V. Károly sa német uralkodók által segittetve Norvegiában 
partra szállt. A scandinávi katholikusok pénzzel segíték öt, söt az 
egyház drágaságait is felajánlák neki, azonban csakhamar olly szo
rult helyzetbe jutott, hogy kénytelen volt magát nagybátyjának megadni 
( 1532). Ez adott sza vá t megszegve a sonderborgi várba zá.ratá öt, hol 
egy törpének társaságában huszonhét évet töltött ; és ezen szomoru 
sorsa elfeledteté a stockholmi vérfü1·döt s azt eredményezé, hogy a 
közvélemény kínzóját átkozná el. 

Fridrik vallási és politikai szempontból Ausztria ellens~geihez 
és a schmalkaldi szbvetséghez csatlakozott ; továbbá a norvégisktól 
azt követelte, hogy csakis adánok által választott királyt fogadnák el 
fejedelmökül. A helyett azonban, hogy az ország a század általános 
szellemével halndva a monarchia felé evezett volna, itten a. nemesség 
vergődött tulsulyra, melly Fridrik királylyá választása alkalmával 
kikötötte magának azon jogot, hogy a parasztok élete és halála felett 
szabadon rendelkezheesék, s adókat tetszése szarint vetheesen ki, a.mi 
öket rendkivül erősekké s csaknem egészen függetlenekké tette. 
Ekként a szabad vála:~ztás hátrányai mindinkább érez~etöbbekké 

lettek. Fridrik halála után ( 153~ april 10) elsőszülött fia, ~ll. Keresz
tély, kit Schleswig és Holstein már elismert uralkodójául, verseny-
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zett Dánia t:ónjáért: de a főpapok a másodszülött Jáno:Jnak akarák 
adni az elsösé_1;et, 1) azt hozván fel okul, hogy ez már gyermekségé
től kezdve bes:t.élte az ország nyelvét, mig a másik windig németnek 
tekintetett, voltaképen azonban azért, mcrt katholikus módon nevel
tetett. Az országgyülés végre az idöközi kormányzat (interregnum) 
mellett nyilatkozott, mellyet Lübeck hasznára remélt fordithatoL 

A lübecki köztársaságban a régi aristocratia csupán a kereske
delemre akart szoritkozni, mig ellenben az uj democraticus kormány 
hódítások után sovárgott, és azon reményt táplálta, hogy sikerülend 
Scandinávia és a Balti-tenger urává lennie. Wullenwever György pol
gármester, ki Kopenhágába küldetett az ottani hangulatot kipuhato
landó, és Meyer Márk előbb kovács most a köztársaság tengernagya, 
valának a cselszövény vezetöi ; és minthogy II. Keresztély nem állott 
rá a feltételekre, mellyek alatt öt a trónra visszahelyezni igérkeztek, 
Dániát VIII. Henrik angol királynak, Svédhont pedig Svante Sture
nek, az előbbi ko11mányzó II. Steno Sture fiának kezére akarták ját
szani. Alkalmasint csak hitegetni szándékoztak ök az angol királyt, 
kinek pénzén egy hadsereget szereltek fel és Krist6f oldenburgi gróf 
parancsnoksága alá helyezték azt, kinek minden érdeme abban állott, 
hogy a kardot igen jól forgatta s Homert eredetiben olvasta. Ez az 
6lsó néposztályok s a katholikusok ügyét látszott támogatui, volta
képen azonban saját kezére dolgozott, ámbár a lübeckiek azt hivék 
róla, hogy vak eszköze lenne titkos tervöknek, II. Keresztély pedig 
avval hízelgett magának, hogy az ö visszahelyeztetése végett küz
dene. Ekként mindcgyik fél meg akarta csalni a másikat, s a valódi 
harcz a nemesek és nép, a protestánsok és katholikusok, a németor
sdgi és német-alföldi kereskedők között dühöngött, a melly utúbbiak 
a Sund tengerszoros kizárólagos bit·ása felett versengtek egymással. 

A dánok most minden részen legyőzetvén s a gyilkoló háboru 
összes iszonyait tapasztalni kénytelenittetvén jónak látták III. Ke
resztély királylyá választásába mindannyian beleegyezni ( 1534), ki 
vitézségével szerenesés fordulatot adott a háborunak s a lübeckiekkel 
előnyös békét kötött. Biztositván magát a trónon, a püspöki hatalmat 
megsemmisitendö és saját kezeibe ragadandó, egybegyüjté a világi 
senatorokat, s azokkal egyetemben megállapítá, hogy a káptalanok, 
egyetemek, oskolák, egyházak jószágaikat és jövedelmeiket megtar-

1) A harmadszülött Adolf törz~atyj11 volt a Holstein-Gottorpi herczegeknek 
és k(ivetkezésképen Oroszország cskszárainak, a svéd királyoknak és az oldenbm. 
gi nagy-her::1.egeknek. 
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tanák, a kolOt;turok javai elkoboztatuának s a kinc~:~tárra tlzállanának, 
s a király utódja még ennek életében választatnék meg; a püspökök 
pedig letétettek és bebörtönöztettek. 

Bugenhagen János, Luther tanítványa és társa sa Hansa-váro
sok apostola, az egyház rendezése végett az országba hivatott. A 
püspökök helyébe püspöki czimmel s u p e r i n t e n d e n se k alkat~ 

maztattak, kik az egyházmegyeiperjelek által választattak, a perje
lt>,k ismét a lelkipásztorok által, a lelkipásztorok végre az egyház
községek tekintélyesebb egyénei által ; minden püspiik mellé egy 
tiszttartó neveztetett , ki a világi ügyeket szabályozná j ekként az 
evangelikus papság csak igen csekély mérvben részesíttetett azon 
hatalomban, mellyet előbb a kathali kus papság élvezett. Luther ta
nácsára a király a kanonoki állomásokat megtartá, azokkal az érde. 
met jutalmazandó. 

A polgárság olly országban , hol a kereskedés felette gyenge 
lábon állott, csak kevés befolyással birhatott j minek következtében 
a forradalom egészen a nemesek javára ütött ki, kik minden akadály
tól felszabadítva kicsapongó előjogokat követeltek maguknak, annyira 
hogy egy fontos hivatal sem töltethetett be az ö beleegyezésök nélkül. 
Ezen alkotmány egészen 1660-ig fenállott, amidön a svédek elleni 
védelmi háboru szükségessé tevé a korlátlan monarchia behozatalát. 
Norvégia, mert ll. Keresztély mallett nyilatkozott, Dániába olvasz
tatott, megtartván törvénycit és országgyüléseit. Island csak fegy
verrel kényszeríttetbetett az uj vallás fölvételére. 

III. Keresztély szövetségre lépett L Ferencz franczia király
lyal, kölcsönös segitséget igérvén egymásnak a Sund tengerszoros el
zárolására (1541). Ez semmivé tette Német-Alföld kereskedehnét, 
ami Dánia és V. Károly között szakadást idézett elö, mellynek a 
speyeri békekötés (1544) vetett véget,mellybcn Keresztély lemondot 
a franczia szövetség1·öl s Amsterdam polgárainak visszaadta azon jo
gokat, mellyeket elöbb ezek a Balti-tengeren élveztek. 

Érintök, hogyan szakadt el Dániától Svédhon, mellyet a refor
mátio olly magas polezra emelt,· aminörö l az még csak nemis álmod
hatott. Még II. Keresztély dán király uralkodása alatt Giovan An
gelo Arciruboldo mint pápai követ Scandináviába ment, ottan hu
csukat hirdetendő, és ezerszáz rhenusi forintért a királytól engedélyt 
nyert az ország beutazására, hol azután ö is elkövette azon visszaé
léseket, mellyek a bucsu-hirdetések körül azon időben divatoztak. 
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De amint megszedtc magát, Keresztély elkoboztatta haj~já.t, mellyí 
nek zsákmánya huszezer aranyra becsültetett. 

Ezután nem soltára Olaf és Lőrincz, Pha.se Pilter tábornagy 
fiai, kik Wittenberghen neveltottek, kezdék hirdetni hazájokban 
Luther tanait; de itten a reformatio nem ugy jött létre mint Német
országban, t. i. a vallási, hierarchiai és politikai vélemények közötti 
harczból, mellyek néha erős meggyőződésekké nőtték ki magokat, 
hanem egyszerüen államcsíny által. Troli Erich upsalai érsek & nem
zeti pártot meghuktatandó', a vallás köpenyébe burkolózott és X. Leo 
nevében a lázadókat eretnekek gyanánt elitéltette. Utálntot keltett ez 
a 1·omai egyh!i.z iránt és Wasa Gusztáv a dá.nok iránti gyülöletét erre 
is kitetjesttett~. Midöo tehát Gusztá.v most mar nem csupá.n a ne
mességre, de az egész nemzet erejé1·e támaszkodvaSvédhon királyává 
lett (1523), pártfogása alá vette a reformatiót, hogy ekként az előd
jei által a papság ti8zteletben tartására tett esküre ne köteleztessék. 
Két püspök ellen, kik arról vádoltattak, hogy Dalekarliáhan a népet 
hujtogaták, maga lépett fel vádlóul sőt majdnem hóhérul, lefejezteté
sök előtt a legaljasabb bánásmódban részesitvén öket. De mielött ha
tározott lépésre szánná el magát, bevárta, mig az OJ"ijzágban az ujitók 
eszméi egészen elterjednének s V. Károly és VU. Kelemen annyira 
belebonyolodná.nák fondorkodásaikba, hogy másokkal mit sem gon
dolnának. Ezalatt képmutató biztatásaival lecsendesité a püspökök 
aggodalmait, a megiiresedett állomásokra olly egyéneket választott, 
kiknek gyengeségökben bizhatnék, és tekintet nélkül a becsület- s 
lelkiismeretre mindent elkövetett, hogy megszilárdithassa országában 
az uj vallást, melly mint monuchicufl irányu kedvező volt terveire 
nézve. 1) 

Westerasba (1527) összehívta a ncmességet, a püspököket, to
vábbá. minden ,·ároshól a polgármeatert és egy helyhatósági tisztvi
selőt, minden kerületből hat parasztot s minden káptalanhól három 
vagy négy kanonokot. A nemeseket 1 kiket előre figyelmeztetett, 
hogy fegyveresen s kísérettel jelennének meg, az ünnepélyes ebéd
nél a főpapok elé iilteté, azután előadja, hová fordittattak a terhes 

1) Lásd T beiner Agoston, EffQ/ü tuté~ rlan.r lea troi• ckl"llierl aiécles pa1· 
~ Bai'lll-aiige pour r11mener IZ l'unit' calkalique les peuplea du Nord, I[UÍ en ont 

éti •éparés par l'héré8ie fet par le 1clt.inne. AugKburg 1838. és La Svéde et le Sai'lll
siége 80114 lea roia Jean III, Sigi8fTIOJ&d et Coor~• IX. Párizs 184-2, sr;ámos ada
tokkal, mellyek a Vl!>ti!!é.n titkoa levéltá.ráb6l B más irattárakb61 vagynak kivéve. 
liö~~ Ponovig, 



adók, s elmondja, miként júl tudja, hogy az egyháziak pana~;zokat 

emelnek 1 miután n Pm teljesi té követeléseiket i de mindenekfelett 
szükséges az állam sebeit begyógyitani s evégböl segédeszközöket 
bocsátani a király rendelkezése alá, ugyszintén visszaadni a neme
seknek ama jószágokat, mellyeket öseik eszélytelenül elidegenitettek. 
Itt a papság kinyilatkoztatván, hogy nem egyezhetik bele az egyház 
megrablásába, hozzá tevé: "Ezen esetben én nem uralkodhatom, és 
lemondok ;" s avval eltávozott. A mcsterfogás használt, mert a gyü
lés azonnal küldöttséget menesztett hozzá, kérvén öt, hogy térne 
vissza, amikor mit sem tagadott meg neki. A püspökök, káptalanok 
és kolostorok javai tehát a korona birtokaihoz csatoltattak, s jövőre 
ez vala meghatározandó az egyháziak évdijait s a parochiák számát 
és ez választandotta a hítszóookokat. 

Ekként az uj vallás törvényes uton korábban volt ide behozva 
mint Németországba j de az alsó papság idegenkedvén a lutheranis
mustól, a király mint az egyház feje az oerebroi zsinaton (1529) egy 
vegyes s a lutheranusoké után készült lyturgiát állapittatott meg, 
a nélkül, hogy a kath. ezertartásokat eltörölné, söt a németektől el
térőleg részben a hierarchiát is megtartá. Phase Lörincz, a reformatio 
fii apostola, ült most az up sal ai érseki széken, s minthogy erőszakosan 
kivánt eljárni s nem egyezett bele, hogy az egyházi javak világias 
czélokra fordittatnának, a király neheztelését vonta magára. Ez te
hát, miután az uj vallás hirdetése végett mindentltt hitszónokokat 
küldött volna maga előtt, egy erös hadsereg élén az egész országot 
bejárta ( 1531 ), az egyháziakat jószágaiktól megfosztotta s lovasságát 
a kolostorokba szállá.soltatta. 

A papság két harmadát birta a svéd földeknek, mellyeket szá
zadokig tartó fárasztó munkával csikart ki a mostoba természettől, 
vagy pedig a p'olgárosodás és földmüvelés terjesztése körül szerzett 
érdemeiért s a kolostorok által nyujtott nevelés jutalmául nyert. EI
koboztatván ezeket a kincstár részére, Wasa Gusztáv azt hivé, hogy 
meg fogja tölteni az állampénztári ; mindez azonban nem volt elég s 
pénzt szerzendő más módokhoz volt kénytelen folyamodni ; igy pl. 
minden egyháznak csak egy harangot hagyott meg j a tizedet, melly 
eddig a papságot illette, a kincstárra ruházta s a nemeseket szintén 
adó alá vetette. Belátl'án a kereskedés fontosságát, Oroszország ke
reskedelmét Svédhonba akarta átültetni. 1558-ban ez már huszonki
lencz hadi B több mint száz kereskedő hajóval birt, noha Gusztáv 
halálakor Stockholmban csak kétszázkilencz kereskedö és boltos, s a 
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mcstereket és legényeket össze~zámitva kétszáztizenhárom iparos 
találtatott. 

Igy született ujjá Svédhon. A nemesek hazájokat Dánia kezére 
játszották, és Dánia tönkre tette s megtizedelte öket; a papság az 
ide~eneket támogatandó különvált a néptöl, s most egy csapással 
megsernmisittetett, s a kettös aristoeratia romjain a monarehia emel
kedett fd. Gusztáv nemzetének legmüveltebb férfia és szerenesés 
!1ZÓnok volt, udvarába hivta az idegeneket, fényesen öltözködött, nagy
szerü vendégségeket, ünnepélyeket és zene-estélyeket rendeztetett, 
ameily utóbbiak iránt előbb a svédek nagy ellenszenvvel viseltettek; 
amiért is kétszinüsége és kegyetlensége daczára alattvalói sokkal 
jobban szerették öt, mint bármellyik elödjét. I. Perenezezel Ragny
ban szövetségre lépvén (1542 julius 10), ezáltal országát egész Eu
ropával összeköttetésbe hozta. A lázadások, mellyek minden uj s az 
alattvalók érzelmeit és érdekeit sértö kormány alatt annyira szoká
sosak, az ö uralkodása idejében is gyakoriak valának, különösen Da
lekarliában, hová a katholikusok menekültek, a lübeekiek azon re
ményben, hogy Scandínavia feletti elvesztett befolyásukat vissza
szerezniök sikerülend, nagyhan szitván azokat. Gusztáv kezdetben a 
tettetéshez folyamodott s azt szinlelvc, mintha figyelmére méltatná 
ezen eröteljes és ingerült parasztoknak, felmagasztaltatása fö eszkö
zeinek, panaszait, a föbbeket szabadmenetet biztositván számukra 
maga köré gyüjté s eközben hadseregével rajtok ütvén egy csatában 
leveri s kivégeztetések által elrémiti, azután pedig a katbolicismust 
onnét kiirtja s a dalekarliaiakat becses kiváltságaiktól megfosztja. 

XIV. t:rich. 
A rendek 1540-ben Westerasban a koronát a férfi ágban örö

kösnek nyilvániták, minek következtében XIV. Erich lépett a trónra 
(1560 septemb. 29); de Gusztáv a második nejétől született három 
fia iránti elöszeretetböl akként rendelkezett, hogy ezek Finolandot, 
Ostgothlandot és Südermanlandot függetlenül birnák. Erich tehát oda 
törekedett, hogy ezen engedményt megszoritsa s a nemesi osztályt 
megalázza. Evégböl meg koronáztatása alkalmával három gróf ot és 
kilencz bárót nevezett ki, ameily méltóságok egés~en szokatlanok 
voltak egy olly országban, hol a nem lovag nemesek egymás közt 
egyenlöek s csak kevéssel valának felebbvalók a polgároknáL Ezen
kivül behozta a déli udvarok szertartásait, egy udvari nemességet 
alkotott, kamarásokat és tizenkét senatort nevezett, kik közöl négyen 
magán-tanácsát képezték; és ekként ama testület többé nem a nép 
képviselője, de a király vak eszköze volt. 
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Ezen ujitáKok által elégületlenséget támasztott maga ellen, 
annyival is inkább, hogy azon rég i kötelezettséget, mellynél fogva a 
nemesek ·az ország védelmére katonákat tartoztak kiállitani, ismét 
feleleveniteni iparkodott. N cm nyerhetvén cl sem Erzsébet, sem 
Stuart Mária, sem végre a hesseni h erczegnő kezét egy káplár leá
nyát, Mansdoter Katalint akarta nöül venni, kit már előbb teherbn 
ejtett. Nyiltan ellene szegült ennek a nemesség, minek következté
ben a király gyanakodóvá, erőszakoskodóvá s végt·e őtjöngövé lőn ; 
sokakat elfogatott arról vádolván öket, hogy élete ellen áskálódná
nak, s a per folyama alatt meghallván, hogy a finnlandi herezeg bör
tönéből megszökött volna, a bünrészességről vádoltak egyikét, 8ture 
Miklóst saját kezével meggyilkolta (t 567), azután pedig mint való
ságos bolond a m~zöre futott. Egykori nevelője Burrey Dénes utána 
ment, s kegyelmet kért tőle a foglyok számára, amiért is öt a többi 
bebörtönözöttekkel együtt halálra ítéltette. Emiatt lelkismeretétől 
gyötörtetvén ismét viszszaesik őrjöngésébe, ebből pedig komor bus
komolyságba, annyira, hogy mindenütt kisérteteket és ördögöket 
látna. 

Egyedüli vigasztalása Katalin volt, kit végre nöül vett, a leg· 
magasabb fokra emelvén ezáltal a nemesek elégületlenségét. Fivére 
János, kit mint az ellene irányzott összeesküvések bünrészesét bör· 
tönben tartott, s elöbb szabadon bocsáttatott, a lázadók élére áll s 
testvérével Károlylyal egy tölgyfa alatt összeesküszik s annak leve
leit veszik fel jelvényökül (1568. február 25). Erich elfogatván, a 
börtönben a legaljasabb bántalm.akkal tetéztetik ; ezután pedig János 
a senatust megkérdi, vaüon veszély esetében el lehetne-e az,t láb alól 
tenni, s igenlő feleletet nyervén, megmérgezteté öt ( 1578). Erdemére 
annyit meg kell emlitenünk, hogy a tengerészet és ipar fejlödését 
előmozdította, a menckülteket országába fogadta, a h a dm ü v é
s z e t r ö l egy, munkát irt, s énekeket készíte, mellyek Svédhonban 
mai nap is énekeltetnek. 

Liefland nem lévén képes magát az oroszok és a kardhordó lo
vagok ellenében megvédeni, s nem akarván Lengyelországnak magát 
alávetni, Erichet ismerte el urának (1561 ), aki emiatt az egész észak
kal háboroba keveredctt. Il. Fridrik dán király, ki szintén sovárgott 
ezen tartomány után, nem találván más ürügyet a Svédhon elleni há
borura;, a három koronás czimer miatt kötött bele, mellyet az egykori 
egység jeleül és emlékeül mind a svéd mind pedig a dán király vi
selt. Pusztító háboru keletkezett ebből, melly még III. János alatt is 
folytattatott, ki végre Stettinben békét kötött (1570 deczem b. ::n), 



megtartván a vita tárgyát képe7.Ö cr.imert, Dánia pedig lemondvan 
Svédhon iránti igényeiről, valamint ez iR Norvegiáról, Schonenról és 
Gothlandról. A fő kérdés azo11ban, melly11ek tár~yát Liefland bir
toka képezé, eldöntetlenül maradt, miután a császár is igényt tartott 
arra j minthogy azonban ez a váltságpénzt megfizetni nem birta, 
III. János megtartá azt. 

Midön János fogságban tartatott, neje, a Jagelló lengyel királyi 
házból származott Katalin, megosztá vele a börtön magányát, hol a 
vallás vigaszaival igyekezett férje kinjait enyhiteni, s egyszersmind 
mindent elkövetett, hogy öt a kath. vallásra térítse. Midőn tehát Já
nos a trónra jutott, neje és mások, különösen pedig az országba jött 
jezsuiták arra ösztönzék öt, hogy a katholicismust visszaállitaná, és 
ezeknek csakugyan sikerült öt rábirni 1 hogy egy 1 a ka t ho l ik u
s o k é h o z h a so n I ó l y t u r g i á t öocsátana közre. XIII. Gergely 
most Possevin Antalt, a szilárdságról és hajlékonyságáról egyaránt 
nevezetes szerzetes-at.yát, Svédhonba küldé ( 1578), kinek kezeibe Já
nos a kath. hitvallást csakugyan letette. De második neje, a buzgó 
lutherana Gunilda Bielke, csakhamar ellenkező véleményre birta öt j 
és ha nem is akarta többé alattvalóit vallásuk megváltoztatására 
kényszeríteni, azt egész makacssággal követelte, hogy az általa kia
dott lyturgiát fogadják el. Különben elfásult, hiu és gyanakodó feje
delem volt j fiának Zsigmondnak megszerezte a lengyel trónt (1587), 
kikötvén, hogy halála után ez lenne utódja , természetesen Svédhon 
kára és hátránya nélkül. Amint azonban János elhalt (1592 novemb. 
17), testvére Károly, kivel Erich a Jánostól elveendett országot meg· 
osztani igérte, és akivel ez mindig vagy nyilt ellenségeskedésben 
vagy gyanus békében élt, unokaöcscse nevében kezeibe ragadta a 
kormányt, s mindent elkövetett, hogy a trónt magának megszerez
hesse, és evégből a vallás és szabadság védőjének hiresztelteté ma
gát, rendesen ezáltal azokván a dicsvágyók a könnyenhivő népet há
lójokba keriteni. A senatorok, kik a tőlök elvett s a király által bi
torolt jogaikat visszakövetelték, szintén támogaták öt, ki most a nép 
szenvedélyeinek hízelgett s a János zsRrnoksága ellen emelt pana
szok némell y részét orvosolta, s a liturgia-ellenesek tulsulyra ver
gödvén, az augsburgi hitvallás egész terjedelmében elfogadtatott 
(1595). 

Zsigmond a trón elfoglalására az országba jövén, mindenütt 
elégületlenséggel találkozott j és eltávozása után Károly ismét át
vette az ország kormányzását és a senatus elnökségét. Ezután Tensin
ben az oroszokkal előnyös békét kötött (május 1R)1 megtartván Esth-
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landot és átengedven lngermanlandot , Zsigmond ellen pe· 
dig leginkább a vallási dolgokat érdeklőleg különféle rágalmakat 
hozatott forgalomba i és a törvényesség köpenyével akarván taka
rőzni azt fitogtatá, mintha mindenben az országgyülés határozatai ér
telmében járna el. Zsigmond most egy követség által tolmá
csoitatá sérelmeit (1596), mellyekre Károly kétes tagadásokkal vá
laszolt, s egyszersmind a kormányzói hivatalt a rendek kezeibe le
tette. De midön látná, hogy tettetése komolyan vétetett s lemon
dása elfogadtatott, aljas cselszövényekhez s kicsinyes bujtogatások
hoz folyamodott, arra bírandó az országot, hogy lern ondásának visz
szavételére kéretnék fel, miután az által a haza veszélybe döntetnék. 
Károly evvel iszonyatos polgárhá.borut támasztott Svédhonban 1 párt
hivei által megerősítteté magát kormányzói méltóságában, és elfog
lalta a hajóhadat, mellyet Zsigmond hatalma helyreállitására az or
szágba küldött. 

Zsigmond felette el lévén foglalva Lengyelországban, keve
set gondolhatott Svédhonnal ; mindazáltal bérlett kereskedelmi ha
jókon ide evezett, mikoron Károly nyiltan ellenszegült neki, amit fel
váltva heves csaták és élénk alkudozások követtek. Károly ártatlr.n
nak Lszinielve magát, szám os panaszokat emelt Zsigmond ellen, ki 
végre is kénytelen volt a viszály kiegyenlitését az országgyülésre 
bízni ( 1600), s öt senátorát , kik hivek maradtak hozzá, Károlynak 
átadni. Károly ennyire megalázván Zsigmondot amaz egyezmény 
által, még roszabb sorsban vala öt részesítendő, ha meg nem szökik. 
Ekkor Svédhon örökös fejedelmévé kiáltatja ki magá t s a király 
ellen aljas bántalmakkal telt gunyiratokat terjesztet szét, mellyek 
tiltakozások vagy hivatalos jegyzékek alakjában valának ahhoz in
tézve i továbbá a kath. vallás és jazsuiták ellen rágalmakat szóra
tott, ezek lévén e demagog kedvencz tárgy ai, mellyekkel a nép szen
vedélyeit felkorbácsolandó vala. Azután ellenségeit igyekezett láb 
alól eltenni, s evégböl egy törvényszeket állitott fel, melly a király 
ellen szórt rágalmakat halálos ítéletek által pecsételte meg. Zsigmond 
most a tróntól megfosztottnak nyilvánittatik (1604 február 6), s az 
Károlyra és maradékára ruháztatik. át, egyuttal pedig határozatilag 
kimondatik, hogy amellyik fejedelem a kath. vallásra térne, elveszti 
a koronához való jogát, s honárulónak tartatik, ki azt a katholicis
musra tériteni igyekeznék. 

Ezen kegyetlen és gyanakodó fejedelem, kiben a jámborság;, 
hit és becsületnek árnyéka sem létezett, s ki, mert maga windenkit 
megcsalt, minden lépten megcsalatva hitte magát, csupa tevékenység 
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és szi'lárdság volt, felismerte az előnyös és kedvező politikai helyze
teket s hasznára tudta azokat fordítani. Uj törvénykönyvet adott ki, 
városokat építtetett, az oktatást pártfogoita és egy rimes krónikát 
szerkesztett. Azon békeszerzödésbe, melly Oroszország és Svédhon 
között Tensin-ben köttetett, a többek közt beletéte tett, miként Orosz
ország nem fogja akadályozni, hogy az Ostrobotnia és a tenger kö
zött egész Waranger-ig lákó lappok Svédhonnak adót fizessenek. Az 
oroszok elfogadták e pontot, a nélkül hogy észrevennék, miként ez
által Finnmark, melly mint Norvegiához tartozó tartomány a dán ko
ronát illetné, Svédhon birtokául ism ertetik el. Panaszt emelt ez ellen 
Dánia s a három korona miatti viszály ismét megujult, melly végre 
nyilt háboruban tört ki. IX. Károly a lappok királya czimet fölveszi; 
IV. Keresztély pedig Calmar előtt megjelenvén a svéd hajóhadat 
tönkre teszi, a melly győzelem felette megkeserité IX. Károly vég
napjait, ki három háborut hagyott örökségben utódjának (1611 acto
ber 30), t, i. egyet Lengyelországgal Lieftand, s kettőt Oroszország
~al és Dániával Lapphon miatt. 

Gnsztí1v Adolf. 
Pia Gusztáv Adolf 1) sietett Dániával békét kötni (1613 január 

20), mellynek erejénél fogva az elfoglalt birtokok kölcsönösen vissza
adattak, a három korona mindegyik fél által megtartatott; Svédhon 
Lapphon egy részéről lemondott, egy milli6 tallért fizetett s a Jeges
tengerről kizáratott. 

Szerencsésebb volt Oroszországgal szemközt. Midőn Ulászló 
lengyel király orosz czárrá választatott, a svédek háborut üzentek 
neki (1611), Novgorodot és Ingermaoland fóbb helyeit elfoglalták, 
véglegesen meg akarván azokat tartani. La Gardie, a svédek főve
zére, szerencsével folytatta a háborut a Romanow-ok ellen ; késöbb 
pedig Gusztáv Adolf személyesen ostrom alá vette Pskow-ot; de An
golország és Hollandia közbeveték magukat, s Stolbova-ban béke 
köttetett (1617 február 22), minek következtében Oroszország lnger
manlandot átengedte és huszezer tallért fizetett s ezáltal megfosztat
ván attól, hogy Europávai a Balti-tengeren közlekedhessék, ismét 
ázsiai hatalmassággá hanyatlott vissza s le kelle mondania tengeri 
tcrveirőL 

1) Menvlllon, Hiatoire de Gu.3tave Adolp."e. AmAterdam 1764. 
- Samnel Pnll'endorf , De rei1U!1 .weciú' .'!'Itb r:,Mla?ln A.rlolphn usgue o.d ahdi-
cationem Chri.YtinaP., 
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A Wasa ház svéd- és lengyelországi ágai között folyvást tartott 
az ellenségeskedés, s ha az időközönkint létrejött fegyverszünetek 
félbe is szakiták azt, a békére mi kilátás sem volt. A bécsi és mad
ridi udvarok elörelátván, hogy Gusztáv Adolf azonnal be fog Német
ország ügyeibe avatkozni, mihelyt otthon biztosnak érezi magát, még 
inkább szitották ezen ellenségeskedéseket, mellyek közepett ö egé
szen begyakorolta katonáit azon hadmüvészeti müveletekbe, mely
lyek szerint a győzelem többé nem az ütközetekben, de a harcznak a 
különféle hadi mozdulatok általi buzásában és halasztásában rejlett. 
És csakugyan alig hogy Dániával fegyverszünetet köthetett (i 629), 
Németot·szágban termett, hol mindenüt t győzedelmeskedni láttuk öt, 
mignem Lützen-nél elesett (1632). 

Kénytelen volt ö a nemességnek uj jogokat engedélyezni, melly 
most hübérivé alakittatván át és kevélyebbé levén, sulyos bajokat vala 
Svédhonra árasztandó. Három osztályba sorod öket, t. i. grófokra 
és bárókra, lovagokra azaz a senatorok ivadékaira , és egyszerü nc
mesekre ; nem különben pontosan meghatározta a papság, katonák 
és polgárok rangfokozatait, mellyek szerint ezek az országgyűlésen 

szerepelnének. 
Menhelyet nyujtott a protestáns menekülteknek, kik a lelkiis

mereti szabadság élvezetéért készek valának ezen zordon éghajlat 
alatt élni, hol ezenkivül kiváltságokban részesittettek s egyszersmind 
engedélyt nyertek arra, hogy hazájokba bármikor is szabadon visz
szatérhessenek. Egy nagy kereskedelmi társulatot tervezett Német
Alfölddel s a protestáns Németországgal , ezáltal országát az összes 
világrészekkel összeköttetésbe hozandó. A hadsereget átalakította, 
és az erre szükségelt költség mcgszerzése végett a malom ba ö r lés 
végett vitt gabonára bizonyos adót vetett, a szegényeket, kik saját 
kezökkel öröltek, kivévén az alól, ugyszintén megadóztatta a szeszes 
italokat is. Azután egy büntető törvénykönyvet bocsátott ki, s a 
királyválasztásból és a valláskülönbségböl származó zavaroknak ele
jét veendő, az ország számára egy uj alkotmányt tervezett. Tudomá
nyosan müvelt és böl{ezü volt, mit az is tanusit, hogy családja ura
dalmait az upsalai egyetemnek adományozta. 

E jószivü de néha indulato;; fej edelern azt mondá, miként a 
nemzeteknek kérniök kell az [stent, hogy ne ajándékozná meg öket 
nagy királyokkal, kik vállalataikkal az országok békéjét rendesen 
megzavarják. Egykor egyik tanácsosának, ki öt a biblia olvasással 
foglallwzva egyediil találta, azt mondá, hogy vigaszt keresett az Isten 
Rzavaiban, mintán Renki sem lenne annyira kitéve az ördiig incselke-
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déaeinek, mint épen azok, kik csupán az lstennek tartoznak számolni 
tetteikrőL Szóval, uralkodásának egéaz idejét népe javának előmoz
dítására forditotta s oda törekedett, hogy azt az idegenek befolyása 
p.lól felszabadítsa, s b ogy az a Balti-tengerre, Lieflandba, észak elés
tárá.ba, Poroszországba, a nagy folyamok eme kulcsába s Pomeráni
ába, melly neki a Német-Szövetségben helyet biztosított, lábát bete
hesse. Midön a harmincz éves háboruban a szerencse annyira mosoly
gott volna felé, egész vagy leg alább a protestáns Németországot meg
hóditani 7 ugyszintén Olaszhonban a góthok uralmát visszaállitani 
szándékozott; különösen ohajtotta volna még Lengyelországot és 
Svédhont egyesiteni; és azt!t·t mondók előbb, hogy dicsőségére nézve 
a legkedvezőbb pillanatban halt meg, korábban t. i. mintsem dics
vágybal magá t beszenyezte volna. 

Milly nagy férfiu volt legyen ö 7 mutatja azon rémület 7 mellybe 
párthivei halála hirére estek, s azon ujjongás 7 mellyet ezen esemény 
Bécsben, Münchenben és Madridban okozott. Lengyelország és Dá
nia elérkezettnek hitték az időt, mellyben magukat szanvedett vesz
teségeikért kárpótolhatni fogják; a svédek bomladozni látták nsgy
~:~águk épijletét; de a fő kanczellár Oxenstierna éles tapintatával és 
rendületlen szilárdsá.gával folytatta a há.borut, s ugyanazon időben 
rendbe szedte az ország belügyeit és a senatusnak azt javaalá, hogy 
Gusztáv Adolfnak hat év es leányát Krisztinát fogadná el királyul. -
"Hogy néz ki e leányka (kérdé egy paraszt) mi öt nem ismerjük." 
A kanczellár ekkor megmutatá öt, mire a paraszt ekként kiáltott fel: 
"Szemei, homloka, ábrázata ollyanok mint a Gusztávéi ; tökéletesen 
ollyan mint ő. Legyenami királynénk." És a nép egyhangu öröm
kiáltásai között csakugyan királylyá kiáltatott (16:~2)., Oxenstierua 
elnöksége alatt egy kormánytanács adatván melléje. 

11. f'ridrik. 
Ezalatt Dániában lll. Keresztély elhalt (1559 január l) átalá

nosan gyászoitatva népe által, kinek javát annyira szivén hordozá, s 
a trónon fia, a huszonöt éves II. Fridrik váltá öt fel. A dithmars-iak, 
kik Dániától elszakadván független köztársaságat alkottak, l 500-
ban ennek hadseregét megvervén , azóta folytonosan fenyegető állást 
foglaltak el egykori anyaországuk ellenében 7 mindig készek lévén 
annak ellenségeivel szövetkezni. F ridriknek sikerült öket zugaik
ból kizavarni, ámbár hősiesen védték magukat, s mindannyian Hey
cle romjai alatt lelték halálukat. Már érintök Svédország elleni há
boruját, mellyel egyeseégre l~pvén ezután minden gondját a béke 
fentartására s a nemzetgazdászatr a ford i tá; az oskolákat szaporította• 



a kopcnhagai egyetem kiváltságait meget·ösitctte, Ft·idrichsburg váro
sát és várát épit~tte, melly késöbb a legszebb királyi lakok egyiké
vé lett. Tyeho Brahe-t pártfogása alá vette és csillagászati észlele
tei számára a H wm szigeten az oranienburgi kastélyt emelteté. En· 
nek rokona Oxe Pher rendbe hozta az ország pénzügyét, s igy Frid
rik egy vit·ágzó országot és egy erős hadsereget hagyott utódjára,IV- ik 
Keresztélyre (lflHH.apr. 4.) 

IV. Ket·csztély. 
Ez egyike volt 1{ora legnagyobb királyainak. A koronához tar

tozó herczegségeket , mellyek elszakadása által az ország annyira 
meggyengült, evvel ÍBillét egyesité. A Svédhon ellen viselt háboru
nak a tensin-i bél(eköt~s által szerenesés véget vetett. Egészen az 
államügyek nek élvén, stemélyesen meglátogatta tart_ományait s azok 
szükségeiröl tudomást szerzett j továbbá egyszerű kapitánynak öltöz
ve Norvégiát beutazta, tz északi fokot körülhajózta s birodalmának 
tengerpartjait bejárta egé:zen odáig, hol ez Uroszorr.zággal érintke
zik, s a Fejér-tengerig, s uiután itten az ország állapotát felismerte 
volna, czélszerü közigazgatíst hozott be ide. Több várost alapított, 
igy pl. L:hristianopolist, és fJothenburgot a svéd határon 1 Christiáni
át és Christiansand-ot Norvé~iában , Gliickstadt- és Christianpries-t 
Holsteinban j Kopenhágának füvészkertet, csillagász- tornyot és 
nyilvános könyvtárt adomán)Ozott 1 8 az ipart, amennyire az akkor 
még mélyen gyökerezett hübé1\ rendszer engedé, elömozditotta. 

Uj törvényeket alkotott ( "605)j és a kereakedést a Hansa-váro
sok kezeiből kiragadandó, a ke-Ct-indiai kereskedelmi társulatot ala
pítá ( 1616 ), Ce y Ion ba egy haj~t küldiitt, me ll y ottan kereskedelmi 
szerzi)dést kötött és elfoglalta Tra.nquebat• városát, hol egy gyarma
tot, a dánok egyetlen de jelenték'!uy birtokát alapítá (XIV. könyv 
:-J 6 ti lap.). Egy másik kiváltsligos kereskedelmi társulatot, melly Is
land és Faröer szigeLek számúra a13f>ittatott, az algíri tengeri rablók 
miatt kénytelen volt megszüu tetni. 

A pénzügy és kereskedelem vmetését apósára és miniszterére, 
Uorfitz Utefeld (l !i 4::), e testi és sze~lemi tulajdonokkal olly bőven 
megáldott férfiúra bizta, ki a salétrom, kén, lőpor és fegyvereknek a 
Balti-tengerről az Itszaki-tengerre a ~uad tengerszaroson való átszál
litásá~ szigoruan eltiltotta, ameily tilalom a hollandok kereskedeimén 
sulyos csapást ejtett. Előbb alkudozáso't és erőszak által igyekez
tek ezek a Sund-ot felszabadítani; késöbo a csatornákon kisérlették 
meg a Balti-tengene jutni; végre pedig svéd szászló alatt mentek át, 
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ami okut vagy legaláLb ürügyct szolgáltatutt R ~védhJu clleni habu 
r ura. 

Azon tulsuly, mellyet must Svédhon Észak üg;eiben gyakorolt, 
aggodalommal töltötte el Kercsztélyt; ugyanazért a westphaliai bé
kealkudozások alkalmával Svédhon és Ausztria ki.izött közvetitöként 
lépett fel, és az ö tanácsára Svédhon készpénzben s nem tartomá
nyokb:m kárpótoltatott, és egyszersmind Gusztár Adolf harczedzett 
katonái apró csapatokban a különhözö uémct fej~delmek közölt osz
tattak fel. Ezen olly részrehajló ktizbenjárás kellemetlenül érinté 
~védbont, melly ruust Hullanddal :szövetkezve lZ emlitett ürügy alatt 
Dánia ellen háborut inditott. Ebben Dánia huzta a rövidebbet , sa 
csapatok,mellyek a harmincz éves háboru alatt.Németor:;zagot pusztitot
ták,most olly ta~;tományokhan elégítheték ki r~blási vágyaikat, mellyck 
eddi~;, a hadjúrat esapásaitól egé1:1zen megkimélve mar·adtak. Keresztély 
azonban nem veszté el bátorságát sFranl!ziautszá.g közbenjárásaáltal cl
leneivel Brömsebro-ban békét kötött (11i45. augusz.t. 1:3), mellynek 
értelmében a svédeknek a Sund és Belt 1engerszorosokon vámmen
tesHeg biztosittatu tt; Holland azonban h::rom éven át köteles volt 
az árjegyzékben megállapitott vámokat fuetni, de ugy hogy ezek alap
jául a.z elömutatandó áruszállítási jegyzikek szolgáluának , a kutatás 
meg nem eugedtetvén. Ulefeld) ki e s:.crencsétlenségek következté
ben az országban népt;zerütlenné lett, nint követ Hágába küldctett, 
hol a németalföldi egyesült tartornáryokkal egy szerzödést kötiitt 
~Ui-H), melly a norvégiai kikötökbe ~rkezö hajók tehermennyiségét 
é~; az ezért fizctendö vámokat pontol!aD. s:.:abályozta, s egyszersmind a 
két állam közötti barát~:~ágos viszon.•nak alapját megvetctte. 

IV. Keresztély hatvan évig uralkodott (lfi48 február 2>;), s Tilly 
azt mondá róla, miként arra, hog y nagy hadvezilr legyen, c11ak sze
rencséje hiányzott; mások ismét a~t állitják róla, hogy a nagy állam
férfiu tulajdunai közöl csupán a tettetés mestcrségét nem birta. 

HARMINCZADIK FEJEZET. 

Lengyelország, Litvánia, Liefla11d. 

Ismét egy olly ország áll előttünk , melly az e korban lábra ka
pott mouarchicu1; közponiositá~ ~zellemétöl eltérőleg sza bad király-



válaHztási jogával együtt a függetlem;égérc olly féltékeny ari~;tocralia 
kiváltságait is ~;értetlenül föntartá. 

A lengyel nemesek, kik egymás között semmi megkülönb?zte
tést nem türtek, szorosan egyesültek a kormány-hatalom növekedé
senek s a polgárság emelkedé~éuek megakadályozására. A városi 
épen ugy mint a falusi nép egészen alá volt vetve a földesuri hata
lomnak, ámbár bizonyos tekintetben a városi }Jolgár jobb sorsban osz
tozott} csak ké~;zpénzben kellvén )('róuia tartozásait, mig a paraszt a 
pénzadón kivül még terhes kézi munkára is kötelcztetett, s ezenkivül 
földjéhez lévén kötve, azt nem hagyhatá el ura engedélye nélkül, ki 
jobbágyainalt élete és halála fölött szabadon rendelkezhetett, azokat 
kivévén, kik tudományos pályát·a vagy a papságra szcntelték mago
kat. Ekként a népesség tizenkilencz huszadrésze semmi politikai 
szabadságot nem élvezett, 1> a fönségi j ug egészen a nemesek kezébe 
volt letéve, tu Jajdonképen ezek alkotván a nemzetet. A senatust, az 
állam eme fö tanácsát, melly a ltirály i hatalmat az aristocratia érde
kei szeriut vezette, két érsek, hét püspök, tizenöt vajda és hatvanöt 
várm· képeztélc A többi nemesek a krakkói polgárokkal egyetem
ben egy nemesi közönséget alkottak s országos követek által képvi
:seltettek, kiknek beleegyezésök nélkül adót kivetni nem lehetett. Az 
országgyülések a többi államokéitól eltéröleg nem zárták ki azon jo
t;ot és sz.okást, hogy fontosabb ügyek tárgyalása alhlmával az egész 
nemességet személycsen cgybehivhassák. Határozat csak egyhangu 
szavazattal hozathatott és ez annyira szükséges volt, hogy ha az egy
behivottak közöl, mellyek szám a uéha a négyszázat i~ meghaladta, 
csak egy is ellenkezett, az ügy eldöntetlenül maradt. Es ez ama hi
res l i b e r um v e t o} az annyi viJ;;znlynak és Lengyelország végrom
lásának kutfejc 1). 

1) .Vobilitas :Jene1·c ce,t.Yetur· . . . ; c•t autem pa1·i di:Jna.ti.me polcmica omnis 
,wbilittut, nec ullum in ca pat1·iciomm comitumve diae1·imen, exaequata quodum tem
pol·e onmiwn r.onditione. 

ln plebe numer·antar quicumque nobiles sive equile8 non sunt . . Sunt autem 

aliquanto meliore et libcrirn·e condilione u1·bani et oppidani, quam agg1·estes. Cen.tun~ 

'luidem annuum nb·ique dominis IIUÍs pemitant ; ve1-um aggrestes ope1·aa zn·aeterea 
!]1"alltitas. ad colendos eo1-um agms et alios u.yus domesticos praeatant, nec alio cui
'Juanl commig1 are, incon•ulto domino licei . . . liabent •ane in eos domini vitae ne
eisque potestatem. pmete1· eos qni, ineunle aetate, lilte7·a1-um studiis Sacrorumque 
ministe 1·io se addixerunt. 

Initio liberíor dominatus, ac nultis JWOpemodum legibus adatrictus infinitam 
non modo omnium ,.e,,mt sed etiam v1:tae neciaque omriium potestatem habena , . 
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A kü·ály, ki a nemesek által illy múdun választatuti, egeszen 
~ak eszköte volt ezeknek; nem ö vala a kormány központja, nem a 
hadsereg fővezére, nem a köz igazgatás feje; és ekként sem háboru t 
nem üzer..hetett, sem békét nem köthetett, sem törvényeket. nem al
kothatott, sem végre fontos ügyeket el nem intézhetett az ö beleegye
zésök nélkül ; sőt Sándor uralkodása alatt még azon jogtól is meg
fosztatott, hogy a korona jövedelmai felett rendelkezhessék (S t a t u
tum alexandrin um) és pénzt verethessen. 

IV. Kázmér 1), ausztriai Erzsébet férje, kinek tia Ulászló cseil 
és magyar királylyá választatott, JI Bajazet-tel szerzödésre lépett, s ez 
volt az els<í, melly a lengyelek és törökök kiJzött köttetett. Halála 
után (1492), melly alattvalóinál nem nagy szánalmat keltett, másod
szülött fia János Albert lépett a trónra, kit az uralkodásban tia Sán
dor, Litvánia nagyhcrczege váltott fel ( 1501 ), minek l{övetkeztében ez 
Lengye !országgal egyesíttetett, megtartván saját törvényszékeit s a 
lengyelekkel egyenlő jogokban és kiváltságokban reszesittetvén. 

J. !'!!HIIIIOI'. 
Sándo1· a tudományokat pártfogolta, de a nagyok gátot vetet

tek bökczüségének s mindinkább szükebb korlátok közé szoriták a 
királynak a törvéuykezésre és politikára való befolyását. Uralko
dá~a alatt a nemességnek eJtiitatott valamellyik város polgárává len
ni, vagy kereskedést üzni. 

Már IV. Kázmér folytonosan vagy nyilt háboruban, vagy lega
lább ellenséges viszonyban állott Oroszországgal, melly nem felcd
!tetvén, minö hasznot huzott legyen Litvánia az ö megaláztatásából, 
oda törekedett, hogy Fe} ér- Oroszországot, Ukrániát és Severiát visz
st~afoglalhassa. III. Iván, ki nem merészelt Kázmérral nyiltan sza-

mmc sane angu.stis jiniúus regia putesla•· l.'inu·m•e•·itjln est. ],'ex j :yenalu inconsu./toj 

neque bel/urn cuirtzutm facit j ne,tne fo~dns publice mm 'flW'JWt?f< ·init, '1/.eque trilm./a 

•wva instituit, neque rem u/Zam nu!jorem all reni]JU.blicmn pe•·tinenlem 8latuit aut (ct

cit. l'orz·o leges nova s c onde•·e, successm·em sibi designa•·e, ne cwu Se!/ alu fjuidem 

potest, abaque corn.ensu caeteJ'((e nulxilitatis. 

Jus cz·eancli !'eg es }Jenes setUL/um est ... ttlque icl rtiam C'JUCs te1· onlu sif,j 

vindicm·i cue}J'it, ita ut demurn in eu •·a tum sit .,enatus Judícium, si as sentiatw· wc· 

let·a nobiUtas •.. A novo 1·ege jusJurand mn cn:'tilur Íll hane .• enteutiom, 't !lor/. ,,c

cundum leges et i"st-iluta majonun regnatw·u• sil, et smt>n ~uir,ue nrrlini el. hmuiui 

itt.'l l''·ivileyiumque et be1w.firium sa/1>11111 ronsel'i1alm1u<. 

Nem temue disc edil1t!" a slÍ!"!Je 1·eyia mw·r11/a si r11ut e::1·tat. 

llromer, De repnulica a<' magistl'lltihus Poloniae. 
1) U1sd a XIII. köny. 471-476 lap. 



kitani, ~ándort, akkor még Litvánia nagyherczcgét megtáruadta, s tő
le több tartományt elfoginit ; más tartományoknak pedig a moszkvai 
szerzödés (1494) által jutott birtokába, mellyben ö aminden oroB?<Ok 
független uralkodójának ismertetett cl, és nöül vette Sándor egyik 
leányát. De I ván épen olly buzgó hi ve lévén a görög szertartásnak, 
amin(; nagy ellensége volt annak Sándor, a litvániaisk közöl számo
san Or·oszországhoz pártoltak, melly most Severiát is birtokába kerí
té. Sándor ekkor Plettenberg-gel, a német-rend leghatalmasabb nagy
mesterével szövetkezett; de az utóbbi által nyert fényes győzelmek 
sem akadályozták Oroszországot, hogy a pápa közbenjárása mellett 
kötött (1503) ötven évi fegyverszünet ideje alatt a kath. egy
házat illetö régi adót a maga számára ne követelje. Lengyelország
nak mostani területe, noha már ezer száz tizenhét foldirati mérföldet 
elvesztett, még hétezer nyolczszáz harmincznyolcz, Litvániáé pedig ti
zenegyezer kilenczvenhét négyszög mérföldet tett, tehát többet mint 
~panyol- és Francziaország együttvéve. Nagy kiterjedésü erdősé
gek kiirtattak és mtivelés alá vétettek; a gabona-kivitel gazdagon 
jövedelmezett, de a parasztok szolgai állapota minden ipart hátrál
tatott, a nyers anyagok feldolgozásához a belföld nem értett, á keres
kedés egészen a zsidók kezeiben összpontosult. Midön a tatárok az 
országba betörtek ( 1556), a szélütött király az ellenök felállitott tábor
ba viteté magát, melly felett a tatár származásu s Németországban 
nevelt Glinski, most Lengyelhon rninisztcre és táborooka parancs
nokolt; és miután a gyözclem hirét vette volna, jobb életre szeD
derült. 

l. Zsigmond. 
Fia és utódja Zsigmond által Glinaki megsértetvén IV. Vazul 

lvanovicshoz, Oroszurszúg független uralkodójához menekült s rábír
ta öt, hogy a fegyverszünetet felmondaná. Ez kezdetben megelége
dett avval, hogy atyja szerzeménycit megRzilárditsa, késöbb azonban 
Smolensk-et, mellyet szászhusz évvel elöbb elvesztett, viszszafoglalta. 
Glinski megcsalatva látván magát azon reményében, hogy azt hübé
rül megnyerendi, visszatért Zsigmondhoz. Az orja-i csata (1514 
szeptemb. 8) az oroszoknak harminczezer emberökbe került, s ezen
kivül két tábornok, harmincz herezeg és ezerötszáz nemes fogságba 
esett. , 1\lindez Ostrowski Konstantin herezeg érdeme volt, ki ezen 
alkalommal Smolensk visszavételét is megkisérlé , de egy, öt évre 
kiitiitt fegyverszünet a háboru t félheszakítá ( 1522). 

Más oldalrt',J Lengydország a moldvaiak, töröktik és krimi ta 
tt\rok :Wal fenye1!;dt1~t.ett, kik Ostrowski által ngyan gyakran le 



gyözettck, dc a lengyelek ::~cm v1írakkal ~cm hadsot·cggcl nem bil'vlin, 
ne.m valának képesek öket mcgfékezni,s igy gyakran pusztitva kalan
dozták be országukat. Dasskicwitz Eusztách, o.~trowski alattvalója, vi
tézsége jutalmául a Cirkasay és Kani ef starozta-ságokat nyerte, hol H a 
Dnieper hozzáférhetlen szigetei között egy ismeretlen néptörzsre t::J
Ialt , melly késllbb tevrkeny befolyást gyalwrlott éRzaki Enrop:t 
sor!lára. 

Kozakok. 
Purphyrogenitui Konstantin már említést tett bizonyos Ko

zákországr6l,ruelly a Fekete és Kaspi·tenger kiizött a Kauka~us déli 
lejWjén létezett, körülbelül ott, hol ma a czirkassziaiak 
laknak. Alkalmasint innét származtak le a kozákok , kik a mongol 
Batu-val jöttek Ü1·oszhonba (l 241), hol több csapatokat képeztek s a 
török polovezokkal egyesiiitek , !tik ezen időtájban a történelemből 

cgészén elenyésztek. ÖAszevegyültek még velök lengyelek, litvánok 
és más népek is, kik vagy a mongolok, vagy a politilmi és vallási ül
dözések elöl mcnekiiltek, vagy petlig a kalandor és rabló élet által 
édesgettettek hozzájok. Ezen vegyülékböJ képzödtek a kozák ok, kik 
voltaképen mongol et"r)netii rs szláv nyelvii népsé:; voltak. Felosz
tattak pedig nősökre és nötlcnekre. Az utóbbiak csak hadakozással 
és rablással foglalkoztHk, s a Dnicper ~gyik szigctén azon vizrsése
ken (p o r o g) fel !il, nHlily ck ezen folyamot jó darabon hajózhatlan
ná teszik, Secia név alatt egy telepitvényt alapitottak, amiért is z a
p o r o g-oknak neveztettek. A nős kozákok a Dnicper és Bug folya
mok közötti kiizd falvakban laktak s mindo~ kaland alkalmával ösz
szegyiilek~ztek, magnknak vczét·t választandók. l;,()() t~ján válasz
tott főnökük alatt egy katonai köztársaságat alakitottak és kis- oro
iizoknak hivattak, a kozák nevet a ni>tlen zaporog.ok tartván me~ 
maguknak. Késöbb litvániai, witepsk-i, polotzk-i, azof-i él! krimi ko. 
zákok is fordulnak ciii. 1) 

Dasskiewitz most ezen gyülevésznépet LengyeloL·szág előnyére 
akarta felhasználni, épen ugy, mint amikor az ember valameily fo
lyam töltéseire a medréböl nyert iszapot fordítja. Evégböl egy cs:t
patba egyesité öket, ez1·edekre és századokra osztotta fel, továhLá 
felfegyverezte és fegyelmezte, egyszersmind a fáradalmak iránti elö
szeretetet és a halál megvetését csepegtetvén beléjök, vak engede!-

1) Ugy láts11ik, hogy az azof-i és doni kozá.kok a sz<íban Mvökkel nem egy 
eredetüek, s némcllyek szeriut Cijak azért neveztettek el igy, mert a Vuieper ki;
r.et.\Len élő koz4kokklll egyeull) ?.letmódjnk vnu. 



mc:;sc_,;-re szoktatta s b arcztérül Cltortiea szig1~tét jelelé ki számukra, hol 
magug,at a tatárok elleni csatározásokban gyakorolnák. Csakhamar 
renekivül félelmesek levének ezek Lengyelország ellenségei eWtt, és 
nek.k volt küszönheti5 ama hires vemség, rnellyet a tatá1·ok Olcheni
cu mellet (l 527) Ostrowski gcregétííl szenvedtek, s ameilynek kii
vrtkeztében negyvezezer keresztény fogoly szabadíttatott ki. 

Zsigmond n az igazság atyja és a vitézség fia" a vilnai ország
~yülésen lengyel nyelven közrehocsátotta a l i t v á n i a i St a t u

t nm ot (1530); és husz évvel ké~öbb törvénynyé emeltetett, hogy 
Renki sem koronáztatnék királylyá. ki nem a rendek által választat
nék meg, kik a szabadság legdrágább jelének tarták ezen jogot, 
melly ha czélszcrü intézmények által nem szabályoztatik, nagy sze
reocsétlenségek kutforrás:h·á válhatik. Neje Hona Gian Galeazzo 
Sforza leánya volt, ki az északi barbárság iránt gőgös megvetést ta

nusított és egyszen;mind azon gyanüban állott, miként két menyét 
megmérgezte, nehogy ezek fia feletti korlátlan hatalmát csökkente
nék. Zsigmond a német renddel sr.ercncsésen l1arezolt, és a krakkói 
békek(ités erejénél fogva attól az általa három század óta birt Po
roszországot nyerte (1525) fl hübérképcn Brandcnbu,·gi Albert nagy
mcsterre •·uházta azt át, ki vallását és rendjét egyaránt elárulta. En
nek pártfogása alatt a reformátio legclősziir is lengyel Poroszországba 
hatolt be, innét pedig Lengyelorsr.ág többi részeibe, hol ennek utját 
a hussiták már jóval előbb ekgycnget.ték, s végre Litvániába, Zsig· 
mond nem igen akadályozván aunak terjedését. 'l'rices~ius János 
Krakkóhan titkon hirdeté azt, és sikerült megnyernie a hirneves Fe

rencz rendü szcrzetcst és a ki1·álynö gyóntatóját Lismaninust is. Más 
felekezetek is befészkelték rde magokat, különösen pedig a morva 

testvérek, kiket I. Ferdinánd hirodalm á bOI kiiizött. A kálvinistákat 
a mantuai Francesco Stancari krakkói héber nyelv tanár hozta be 
(1557). Az unitárius tanok a z olaszok által terjesztettek, s követüik 

csakhamar a protestánsok tól különbözö fe lekezetet alkottak ott. Az 
elsil pápai követ Lengyelországban Luigi Lipomano veronai püspök 
volt, utódja pedig a s?.elidebb és mérsékeltebb Gianfrancesco Com
mendone, kinek sikerült itt a trienti zsinat hatlírozatait elfogad

tatni. 

ll Zslguaond Auguszt. 
II. Zsigmond Auguszt atyja halála után (1548 ap. 1.) a trónra 

jutván, a rendek beleegyezése núlkül Radzivil Borbálát, egy egyszerit 
n1!mes iizvegyét vette niíiil. Minthogy a lutheranusok részéről ellen
~l.t>g"iilr!l!!el találkozott, a katholikusokhoz szegődött, s ekként az el-



lenzék vallási jelleget öltött· magát·a. Lismaninust ~m·opa ot·sz~gaiba 

küldé, meghagyván neki, hogy a reformátio különböző reneezerei 
közöl a legjobbat keresné ki; miután azonban ez Calvin és Sooinus 
tanácsára Németországban megházasodott, a király elidegenedett tőle, 
s hive ma1·adt a katholicismusnak. Mindazáltal elejét veendö mnd
azon bajoknak, mellyek más országokban a tUrelmetlenségböl sZ\r
maztak, kimondá, hogy hivatalokra minden keresztény alkalmazt~t
hatik (1570), továbbá a három ellenséges felekezetet egyesité és 'l 

protestánsoknak megengedte, hogy Krakkóban templomot épithesse
nek. Ekként a reformatio nem jutott ugyan itten uralomra , de 
mégis egy párttá nőtte ki magát, melly a bell'!ő egyenetlenségeknek uj 
táplálékot szolgáltatott. 

l.iellaucl. 
A német t·endtöl függö kardhordó lovagok Lieftand, Korland 

és Esthlandot birták, az ezen országok feletti uralmat a német rend 
lovagjaitól azon segély jutalmául nyervén, mellyet a porosz szövetsé
gesekkel folytatott háboru alkalmával nyujlottak. Azonban az érin
tett birtokokért két ellenféllel kelle megküzdeniök t. i. előbb az ér
sekkel, utóbb pedig Riga városával, melly végre a rendnek meghó
dolt (1491). Plettenberg Walter, a német rend nagymestereinek leg
jelesebbike (1495-1535), Lieflandot nagysága tetőpontjára ernelé j 
Rigát féken tartá j Oroszország ellenében becsülettel harczolt s ezu
tán a birodalmi harczegi méltóságra emeltetett (1527). Megengedvén 
a reformatio behozatalát, a rigai polgárok az érseket nem ismerték 
el többé uroknak, s ekként tulajdonképen a nagymester maradt 
Liefland független ura. 

Megszaporodtak itt most a polgárháboruk, s valódi barbár lte
gyetlenséggel folytattattak, barbárok lévén a tudományt és müvésze
tet nem ismerö lakosok magok is. Oroszország, melly általok gyak
ran nyugtalanittatott, elhatározta Li'lflandot meghódítani, és IV. Iván 
( 1556) Dorpat-ba egy követet küldött, ki a püspök számára egy se
lyem vadászhálót, két agarat és két szönyeget vitt a egyszersmind 
adót követelt tőle. A főpap püspöksége minden férfiától egy márkát 
ajánlott meg, de mert igéretét meg nem tartá, IV. I ván megtámadta 
és bevette a várost. Az esthlandiak az orosz járom alól menekülen
dök Svédhon alá veték magukat (1559); KettJer Gothard pedig, a 
német rend nagymestere, Lengyelországgal szövetkezett, a evvel a 
herczegség világiasitása iránt alkudozásokba bocsátkozott. És való
ban a rend, az érsek sa nemesek és városok követei Zsigmond Au
guszttal megkötötték (lóG l novemb. 2 R) az ne ls ö sz a b a d a J. 



ma t" (privilegium), mcllynek értelmében Liefland a lengyel király
nak meghódolt, fentartani igérvén ez ottan az ágostai hitvallást, s 
biztositván az ország javait, hU béreit, jogait, törvényhatóságait és 
kiváltságait. Kurland és Semigallia a Kettterek részére herczegsé
gekké all\kittattak, kik ottan egészen ez ág kihaltáig 1737 ig ural
kodtak_ Riga külön szerzödésre kivánt lépni s Litvaniától független 
kiiztársaságot alkotni, de végre ez is meghódolt, s Liefland megsziint 
önállú történelemmel birni. 

I ván Lengyelország nagyobbodása miatt, de még azért is ha
ragra lobbanván, hogy Zsigmond Auguszt egyik nővére kezét tőle 

megtagadta, háborut inditott ellene, mellyet békeszerzödések szaki
tottak félbe (1562). Iván számos örjöngő tettei közöl említésre méltú 
a többek közt az is, hogy két lieflandi megnyervén bizalmát, öt arra 
ösztönzék, hogy országukat önálló állammá emelné, ekként mindazon 
igényeket, mellyeket ezen tartomány iránt Svédhon, Dánia, Lengyel
és Oroszország támasztottak, dugába döntendő. U gy is tett, Magnus
uak, Il. Fridrik dán király fiatalabb testvérének ajánlván fel e trónt, 
ki huszonötezer oroszszal be is tört az országba (1570), de La Gar
die f'óvezér által legyőzetvén, legfölebb is gsthlamlot pusztit
hatá cl. 

Ezen háboruban /.sigmond Auguszt nem birhatván rá a nemes
séget, hogy a határok védelmére szükségelt állandó katonaság főn

tartására bizonyos évi adót fizessen, azt ö saját jószágai tiszta jöve
delmének negyed részéből fedezte (156;~), amiért is ezen kátonák 
negyedeseknek néveztettek. Állandóan oda törekedett ö, hogy Len
gyelország és Litvánia egyesítését véglegesen befejezze, lemondván 
ezen herczegség iránti ősi jogairól s nem tekintvén azt többé családja 
életjáradékának ; s bármennyire is ellenezték a két ország nemesei, 
hogy közös országgyüléssel és törvényekkel birjanak , mindazáltal 
sikerült neki azokat egy politikai testté olvasztani (1569). 

lnterl't'gnnm. 
Zsigmond Auguszttal kihalt a Jagelló ház (l 572 j unius l), melly 

Lengyelországnak hét királyt adott. Most tehát a trónkövetelök és 
pártok, a nemesek és vallási rajongók , a nemzetbeliek és idegenek 
között iszonyu tusák keletkeztek , mignem végre az ugynevezett 
disside n se k b ék é j e következtében mindannyian egyesültek s 
P a c t a c o n v e n t a czim alatt bizonyos föltételeket állitottak fel, 
mellyekre az uj király megesküvendö vala. Ezek szerint a király 
detében utódját ki nem jelölheté j az idegen hatalmasságok követeit 
a )'!enatus tuu ta nélkiil el nem fogadhatá j kiitelességében állott a sza-



vazatuk ogyhangmni.gát az ot·szággyülé~:~cn továbbt·a is föntartani; az 
országgyülés által választott tizenhat senátor mindig a király oldala 
mellett állandott, a nemzet ~zabadságai felett ürködendök; a neme
sek bit·tokain találtató érez- és sÓ· bányák jövedelme öket illetn é; a 
hivatalok csak benszülötteknek adományoztathatn:inak. 

A többek közt IV. Iván is versenyzett a trónért, ki ha Moseo
viát, Lengyelországot és Litvániát egy királyi pálcza alatt egyesithP
tB valu, véget vetendett a szláv törzs közötti kikerülhetetlen hábornk
nak s tulsulyra vergődik a tatárok és törökök felett; de az ország
gyülés ezen íírjöngőt gőgje s azon körülmény miatt, hogy görög nem 
egyesült vallásu volt, félrevetette. Más protestáns német fejedelmek 
szintén mellöztettek. Az osztrák ház egy idö óta hasonlóképen azon 
volt, hogy a szláv nemzetek közé befészkelhesse magát, mintegy 
lánczszemct ){épzendií az északi és d!'~li népfajok között; de a lengye
lek attól tat·tottak, hogy, valamint Magyar- és Csehországot, öket is 
a szolgaság járma alá hajtaná. Ha a svéd király fia választatik vala 
meg, Svédhonnak Lengyelországgal való egyesitése tulsulyt biztosi
tandott azoknak Oroszország felett. Végre is Valois Henrikben, ki 
késöbb lll. Henrik név alatt Ft·anc;;r;iaot'Rzág királyává lett, állaport
tll.k meg 

\-RloiN H"nrik. 
l<~z a százezer választóból álló orsz~Lggyüléscn kénytelen vala 

nagy igét·eteket tenni s ha c;;r;ck valamellyikénél habozott, az ország 
fö mat·shallja azt mondá neki: H i 11 o n j n r a b is n o n r e g n a
b is. A P a c t a c o n v c n t a-ha11 k~jelölt feltételekhez még azon zá
radék kapesoltatott, hogy mihelyt a király azokat megszcgi, az en
gedelmcs~égi kötelezettség irányában azonnal megszünik; s ezen ha
tározat képezte azon mintát, mcllyet késöbb is a király utódjai alá
irandók valának. Ebben a nemesek számára tökéletes egyenlőség s 
egyszersmind azon kiváltság biztosit.tatott, hogy bármiféle büntettért 
scm fogathatnának el, mig el nem marasztaltatnának. 1) 

Henrik kezdetben megnyerő modora és dorbézolási hajlama 
miatt közkedvességben állott a lengyeleknél, késöbb azonban, midéín 
tapasztalák, hogy országukat kicsinyli és unja, elidegenedtek tiile; ií 
pedig IX. Károly, ~'rancziaország királya haláláról értesülvén, egy 
éjjel titokhan odahagyta Lengyelhont, egy fényesebb de nem ke
vésbbé zivataros trónra lépendlí (1574). 

1) Lá~ d Lengnich .;" Chwaykowski, Jn.• Puhli··w" PofoniaP t\~ Pf effet· fl'," 
Ilfkinti J.~nH;~JPit!l'szdg kormánya f•l•lt c1.imii müvt•iket. 



Rillhory INh i\ n 

Az urijzággyülés trónve~ztcttnek nyilvánitá iH s Báthory Istvánt 
Erdélyország fejedelmét hozt:~. javaslntba, ki III. Arnurát szultán ál
tal ajánltatv<ln, a törökök részéről békével kecsegteté az országot ; 
más részréil pedig jeles badvezér, szép és tudományos férfiu volt, R 

nem iiriikiisiidés de saját e ré nye i által jutott a trónra, mellyen orsz:í
gának nyugalmát visszaadta s a katholikusokat és protestánsokat 
egymással kibékítette. Tetszett ez a lengyelek nek annyival inkább, 
minthogy kevéssel e !öbb a krimi t a tárok a védtelen Lengyelországot 
megrohanván, onnét ötvenötezer embert, százötvenezer lovat, ötszáz
ezer szarvasmarhát és kétszázezer juhot elhajtottak. A nemzet tehát 
hangosan követelte Báth oryt királyául, minthogy azonban lealázónak 
tartotta a Porta hübéresét birnia fejedelméül, a királyi czim jövendH
beli nejére Annára ruházta tot t. Báthorynak sok fáradságába került a 
pártoskodásokat jó mócldal vagy fegyvcrrellecsendesiteni, mellynek 
sikeriiitével egy fö törvényszéket alkotott ( 1578), annak tagjait a ne
mesek által évenként válaBztatván s müködési teréül a nemesek 
törvényRzékcitiíl felcbbc~.:lltt iigyekhcn való végbiráskorlást jelöl
vi'm ki. 

l ván nem nyerhetvén meg tőle Litvániát, háboru t üzent neki, 
személyesen vezényelvén a Lcngyclot·szág és Svédhon ellen inditott 
hadsereget; és Licflandot csakhamar elfoglalta. E11nek király a 
Magnus, ki megkisérlé mag<l.t a czártl.l fiiggetleniteni, elfogatott é:~ 

börtönbe vettetett, azután szabadon bocsáttatván, 11z üres czimröl le
mondott. Báthory most sem hazudtolta meg vitér. hirnevét, s végre is 
az oroszok Venden-néllegyiízettck, sa tüzérek nem remélvén ágyuikat 
megmenthetni, felakaszták magukat. Még a zsarnokságnak is meg
vagynak a maga hősei. A lengyelek, oroszok, svédek versenyeztek 
egymással a vitézségben, makacsságban és kegyetlcnségben. Báthory 
vonakodott Oros:;;orsz!\gon kivül alkudozásokba bo~>,sátkozni, s mindig· 
magasabbra csigázta követeléseit; végre a csüggeteg I ván a esiLszár
hoz és XIII. Gergely pápához folyamodott, közbenjárásukért avval 
kecsegtetvén iiket, hogy kész le n ne a kath. egyház kebelébe térn i. A 
mantuai Possevin Antaljezsuita vezette az alkudozásokat, s egy je
lentést tett ezekről, 1) mellyhen renrlkiviil érdekes látni n fiatal né-

• 1 Artn in eo-nvenlu legatorum ~e•·eni ... im·i Poloniae r•gi.• Strphan·i l, P.f Jn 
•mni.• R11.•ilii Jfugni ilfo3<'0riae daci.v. [Jra~.v-.utP. _4, Pn.vi/PIIillo. Mosr.nviu Pl u/in 

•!pua !Ki\ln ló95) ~zimii mnnk:íhau. 



pekkcl kiltött emez egyezményeket. Jóllehet a czáruak telette nehc 
z ére esett Lit>flandot átengedni, miután a Balti-tenger által mind po· 
litikai mind kereskedelmi tekintetben eurapai hatalmassággá akart 
lenni, mindazáltal kénytelen volt abba belenyugodni, és a béke Kic
verova-Horká-ban megerősíttetett (1580 január 15), a czár megcst',
k ul ván a keres z tet. 

Báthory István az országot a tatárok betörései ellen biztosítan 
d ú a kozákokat czélszerüebben rendezte , egy h e tm a n alá vetvén 
őket (1576), s évi dijul egy aranyat és egy ködmönt rendelvén nekik, 
s azonkivül fegyvertárakat alapitván számukra. Szakása volt mon
dani, hogy az Isten három dolgot magának tartott fen, t. i. semmibi\1 
teremteni, a jövendőt ismernis a lelkiismereteket kormányozni j amiért 
is a szabad vallásgyakorlatot nem korlátolta. A protestaosok a pap
ság és jezsuiták ellenére mindiukább szaporadtak; a socinianismus 
megerősödött; a Lengyel h ös Ostrow s ki Konstantin mindent elköve
tett, hogy Lengyelország orosz alattvalói között a vallásos oktatást 
előmozdítsa. Possevin arra akarta birni Báthory t, hogy ottan a ka
tholicismust megszilárditaná; de egy Jezsuita missio ellen , melly Ri
gában ütötte fel sátorát, a nép felkelvén s ez késöbb lázadássá fajul
ván át, e hir hallattára a királyt szélhüdés érvén hirtelen elhalt (l5Hií 

deczember 12). 
A trónörökösödés kérdése és bizonytalansága még inkább ne

velte a külsö zavarokat. A nemesek ismét eléállottak igényeikkel ; a 
pártok cs op ortosultak,készek lévén szavazataikat áruba bocsátani,s vég
re fegyvert fogtak , megoszolva Miksa osztrák föherczeg és Zsigmond, 
Ill.János svéd király fia között.Kitörvén a háboru a föherczeg fegyve
res erővel vonult be Lengyelországba, de a spanyol pénznek és magyar v i
tézségnek daczára a hadi szerencse nem kedvezett neki. 

lll. Z!iigmoud. 
:lsigmond megkoronáztatott (15S7), a főberezeget ujból legyőz

te és elfogta s a békekötés alkalmával arra kényszeríté öt, hogy min-
den igényéröllemondana. 

Az esztelen szabad választási rendszer lassankint kioltá a népböJ a 
nemzetiségi érzületet 1 mindig idegen uralkodók alá vetvén azt, b ö tápot 
nyujtott a dicsvágynak és megvesztegetésnek j és emellett mig a pár
tok dühöngtek, hatalmas szomszédaik valamellyike nem hóditbatta 
volna-e meg öket? Zsigmond figyelmezteté a nemeseket e veszélyek 
re, s azok igazat is adtak neki, de azért a régiek maradtak s azt r.-
ruélték, hogy Zsigmond sokáig élvén a zavarteljes intelTegnunwk 
botr·ányos szoká.~ai ma.jdan rnagoktl1l elenyt:HZn~'k. f::l csakugyan 
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negyvenöt évi~ uralkodott, de hogyan! Atyja már az eléje teJjesz
tett feltételekből előre látta a mulhatlanul kitörendő viszályokat, azért 
nem javasolta neki a felajánlott trón elfogadását. S valóban csakha
mar elveszté alattvalói szeretetét, nem tudván ezek szakásaihoz al
kalmazkodn i. A lengyel királyok fi) előjoga abban állott, hogy tet
szésök szerint ök tölthetélt be a hivatalokat, mellyek száma az egy
háziakat és világiakat összevéve mintegy huszezen·e rugott.Zsigmoud 
ezekre mind katholikusokat alkalmazott; eközben ajezsuiták a fiatal
ság megtérítésén fáradoztak j a Dzialinski , Kostka, Konopat családo
kat a régi vallásnak visszanyerték s ezeken kivül számos görög nem 
egyesülteket is , ameily utóbbiak megtérítésében Possevin a vitéz 
Oslrowski által támogattatott. De ezáltal minclinkább szaporodott 
az elégületlenek t>záma, kik felbuj~ogaták a kozákokat, ugy hogy 
ezek most veszélyessé kezdtek lenni azon köztártiaságra nézve, melly
nek védelmére sze1·veztettek, s mindenütt zavar és viszálkodás ütöt
te fel tanyáját. 

Zsigmond atyja l1alálával a !:!Véd trón birtokába jutott, 
(1592-1600), de csakhamar elveszté ezt ama zavarok következtében, 
mellyek ezen országban kitörtek,hol a reformált vallásnak a jezsuit:ik 
fo ndorkodásai ellenében való föntartása minden évben megünnepelte
tett. Zsigmond most végrehajtá azt, mit a lengyeleknek tizenkét éven 
á.t megtagad ott, t. i. Estblandot Lengyelországgal és Litvániával egye
sité.EzSvédhon kormányának 1ürügyet szolgáltatott arra,hogy a lengye
lek ellen háborut indítson, sa vededen északi tengerpartokat csaku
gyan megtámadta (t G04), amiből azután egy hatvanéves háboru szár
mazott. IX. Ká.t·oly a protestantismusra hajló litvánoktól tá.mogat
tatva folytatá a harczot s azokkal kiilön szerzödésre lépett. Zamoyski, 
Zsigmond összes hadainak fövezére, csodákat müvelt ugyan,de mit hasz
nált ez egy olly hadsereg mellett, melly sem zsoldozva sem fegyel
mezve nem v olt? A svédek épen ugy féktelenkedtek s ekként Lief
land iszonyu pusztitás11ak volt ki téve ; s ha sz inte tulsulyra vergődött 
legyen is a lengyel vitézség, az egyenetlenség minden jó eredményt 
megt>emmisitett. A babonás és kéjencz Zsigmond a müvészetnek és 
a nőknek élve mit sem gondolt a közügyekkel j osztrák születésü ne
jet a nemzet gyülölte j végre a nemesek egy r o k os s -t létesitettek 
(lö06), igy nevezvén a ki1·ály ellenében jogaik védelmére alakitott 
egyesületet j százeze!' embert fegyverbe állitottak, és két egész évig 
huzódott a polgárháboru, mignern az egye sülethen kiütött egyenet
lenségek ana kószteték a nc~me::H~ket, hogy magukat a ki1·álynak 
alá vessélc 



A lieflandi harcz csak ideiglenes fegyverszü ndck által sza
kittatott meg; s most ehhez járultmég azOroszországgal való háboru is. 
A Dirnitri-ek egyike, kik mo:>t orosz trónkövetelök gyanánt léptek 
fel O 607), Zsigmond által fcgy\·eres c ri) vel támogattatott, s ez hatvan
·~zcr lengyelt és nyolczezer zaporog-kozákot Oro~;zhonba küldött, kik 
:\lo>zkv át és S molensket ostrom alá vettélc Zsigmondnak nem volt 
szándékában ezen csalót pártfogolni, hanern ~ajáttiát Utászlót azoro:>z 
tró nm emelni, ki l\! u sz k vá ban csak ugyan e zámi kiáltatott ki ~ 1 G 10), 
ruinthogy azonban a. nép azt kiiveteltc, miként ez a görög nem egye
~;ült vallásra térn e át, Zsigmon d ne ru küldé el fiát, ru indazáltal hosszu ost
rom után bevette Smolensket (l ö ll 1, hol a uyolczvanezernyi népességaz 
ostrom alatt annak nyolczadára olvadt le. Czélja volt Ü1·oszországot a· 

lengyel Ul'alom alá vetni,de az oroszok nem hajlottak a lengyel járom alá, 
s felkelvén hatezer lengyelt legyilkoltak (1613.)Az életben maradtak 
ekkor Moszkvát felgyujtották , százezer lakost lemészároltak, s a 
kincstárt kirabolták, a kozákok Oros:r,orRzág bensejM elpusztították j 
végt·e az uj czárral DeoJiná-ban tizennégy évre fegyerszünet köttetett, 
~l n t>-; febt·uár 3) megtartván a lengyelek Smolensket, Csernikow
ot és Severiát. 

A törökök elkeseritve a kozákok szünet nélküli betörései által 
e;zintén belekötöttek Lengyelországba. II. Otmá.n s zultán Moldvá
han négyszázezer emberrel megtámadta a lengyeleket, de a járvány 
és fegyelmetlenség inkább, mint a csaták, felemészték had seregét. 
A Choczin-ban kötött békeszerziídés erejénél fogva Lengyelország 
a tatárok s Törökorsz1lg a kozákok berontásai ellen biztosittatott; 
továbbá Moldva fejedelmét a fényes Porta nevezendette ki, ugy azon
Lan, hogy ez mindig keresztény lenne. 

Sokkal nehezebb volt a Svédhonnal való kiegyezkedés. Zsig
mond ugyanis a viszály okát ltépezö Esthlaodon kivül még a svéd 
koronára is igényt tartott, mellyet előbb IX. Károly késöbb Gusztáv 
Adolf viselt. Ez válogatott g-yalogságával betört Lieflandba, melly e 
háboru szinhelyét és tá1·gyát képezte, s léptt:>it mindenütt gyözeleru 
le ö vette; azután a háboru t Poroszorfi.zAgba tette át s hadseregének 
előcsapatai egészen Val'sóig nyomultak. Az o sz trák ok Gusztáv Adolf 
dlen mellékes támadást intézend ök, :;egi tették a lengyeleket, de 
W aidstein fegyelmetlen és rabló katonái magok ellen ingerel ték az 
országot, ehhez járult még a döghalál és éhség, minek következtében 
a lengyel nemcsek béke után sovárogtak.Zsigm(md belátván az oRzt
rák segély elégtelenségét arra, hogy a háboru t sikerrel folytathassa, 
másré:;zröl pedig Gusztáv Adolf, a német katholikusokon akarván 
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boszut állani, s egyszersmind látván, hogy a cboczim-i békekötés kii
vetkeztében a~ ellenség most már nagyobb haderővel rendelkczl.e
tik, beleegyezett a fcgyverszünetbe, melly hat évre csakugyan meg
köttetett ( 1629 szeptemb. 26). 

VII. Ulit!Szló . 
.Zsigmondot tia VII. Ulás~ló követte a trónon (1622 april. *'); 

hogy azonban Oroszország czá~ja czimét is fölvett~, III. Romanow Mi
hály ürügyül haszuálta ezt arra, hogy elve~:~ztett tartományait vissza
szerezze. Hosszasan ostromolta tehát SzmoJensket, melly már a vég
ső helyzetbe szorittatott, midön Ulászló segédseregével megjelenvéu, 
az oroszokat bekeriti s magok megadására kényszeríti. Ezáltal tcl
bátoritva, OrMzország fővárosát szándékozott megtámadni, minthogy 
azonban a törökök, öt Oroszország elhagyására kényszeritendök, hábo
rlit inditottak ellene, kénytelen volt a békeajánlatokat eltogadni, sek
ként a béke Viasmaban meg is köttetett( l 634 j unius 15), mellynek értel
mében Ulászló Jemondott az orosz trón iránti összes igényeiröl,a czárpc
dig átengedte Szmolenszket és Csernikowot ugyszintén Liefland, Est. h
land és Kurland iránti jogait. A tatár csordák, mellyeket a törökök 
izgattak fel Podolia megszállására, most önkényt kivonultak az or
szágból. 

A kozákok többszö•· fellázadván Zsigmond ellen, büntetés gya
uá.nt feloszlattattak és földönfutóknak nyilvánittattak; ök pedi~ a 
Fekete-tengerre vetvén magokat tengeri rablást üztek, Kaifát be
vették, a trapezunti fegyvertárt felégették, Sinope városában az ösz
szes lakosságot legyilkolták, anélkül, hogy a király képes lett volna 
öket megfékezni. Azután felváltva Orosz-, Török- és Lengyelországot 
pusztitgatták, melly utóbbi kénytelen volt ellenök egy állandó hadse
reget tartani; söt mi több, azt követelték, hogy a királyválasztásnál 
szavazattal birjauak, s ekként végre nyilt háborut kellett ellenök in
dítani, mellyben legyőzetvén feloszlattattak, kivált~:~ágaiktól megfosz
tattak, a parasztokkal egyenlöknek nyilvánittattak s a lengyel ne
messég egész zsarnokságával elnyomattak. Az elégületlenség ujból 
fegyvert ragadtatott velök (1640), és Ulászló, ki a királyi hatalmat 
öregbiteni s örökössé tenni iparkodott, még jobban szitotta azt. Evég
ből a katonákat igyekezett magának megnyerni, a törökök ellen há
boruba. vezetvén öket; és nem lévén képes az országgyülést idegen 
csapatok zsoldozására birni, elhatározta a kozákoknak kiváltságaikat 
"~<isszaadni és behunyt szemmel nézni, hogy a tatárokat addig inge
relnék, mig ezek a köztársaságot megtámadni kénytelenittetnének. A 
halál meggátolta ugy;m öt e terveiben (1 64S marczius 20), de a tatá-



896 

rok már föl valának izgatva ti a kozákok velök vert>cnyczve iszonyu 
rablásokat és pusztításokat vittek véghez, ami ezen interregnumot 
még rémletesebbé tevé az előbbieknéL 

A lengyel királyok ekként folytonos háboruban élvé1;1 az oro
t:izokkal, törökökkel, tatárokkal és svédckkel, ugyszintén örökösen 
majd a bel pártoskodások és vallási viszálkodások lecsillapitásával, 
majd a rakonczátlau kozákok megfékezésével lévén elfoglalva, soha 
sem hozhaták rendbe az országot, melly mindvégig zilált, versengö 
és nyomoru helyzetheu maradt. A szegény nép csak tengett és türte 
a nemcsek embet·telen zsarnokságát, miután még a királyok sem va
lának képesek öket megzabolázni ; az idegen hatalmasságok pedig 
ugy lesték az országot, mint a holló az öngyilkost, kit rövid idön fel
emét:izthetni remél. 

HARMINCZEGYEDIK F .EJEZET. 

P o l i t i k a i h ö l e s e l e t. és J o g t u d o m á n y. 

Az egymást felváltó szokatlan események szükségképen oda 
kényszeríték az embert, hogy a hiu elvontság regi6jáb61 a parancsoló 
valóság terére lépne, a morált ne csupán az egyénre de az egész tár
sadalomra alkalmazná s a zajos események szabályait és okait ku
tatni s azok jogosultságát ml'lrlegelni igyekeznék. ~~!öbb láttuk, hogyan 
törekedtek Olaszországban Machiavelli és Guicciardini rendszerbe 
önteni ama politikát, mellyet a hatalmasságok már életbe léptettek. l) 
1\fig a tények a népeket a korlátlan mooarhia felé vonszolták, s a ki
rályok, kik az eszközök megválasztásában mi tekintettel sem valá
nak az erkölcsiségre, a kivételes hübéri állapotok kiirtásán fáradoz
tak, némelly sajátságos körülményeken kivül négy általános eszme 
állott e törekvések utjában: jelesen elöször, a visszaemlékezés Róma 
és Görögországra, mcllyek ha egykor a központi hatalom eszméjét 
éb1·eszték is fel, most a polgát·i szabadság és a zsarnokok gyiilöleté-

1) Mackintosh, H·uyl'e.,. <!l et/tim/ philusuphy. 
Wheaton, Hisloi1·e <les }JJ'O!JI'és du ,z,·uit <les gen• M l!Jw·u1•e , de puia la paix 

de We.ytphalie iusqu' a.u cungrés de Vienne. Lipcse 1841. 

Stewart. Prel11ninary diue•·tation on the !"'''!!"~·' n.f metophisical and ethical 
philosophy since the revival of lette•·s in lilnrope. 

Ompteda, Litteralm· du Viilken·echts. 



nek gutulula.tát költ ék fel ; má1:1odszor, azon korlátok fri11 emléke, 
mellyek a középkorbaü a monarchiák elé állittattak; harmadszor, a 
káh·inisták által hirdetett egyerdőségi tao; s végre negyedszer, az 
egyház a.ma követelései, mellyekuél fogva uralmát, különöseo mióta 
azt fcnyegt~tve látta, annál rwgyobb hévvel vis;,zaállitaoi s a királyo
kat köteles~:~égeikre, a népeket vcdig- jogaikra oktatni iparkodott. 

E1ienne de la Boetie (lií30-tia ), kath. irú s l\Iootaigne bizalmas 
harátja, ki öt ru int a m o z g a l m a k l e g n a g y o b b e ll e n s é g é t 
maga.;<~talta, 8 aki az il iratait, miután fiatal korában elhalt volna, 
iisszeszedte és közrebocsátotta, erényesebb, önállóbb, hivöbb és tevé· 
kenyebb volt ba1·átjánál 8 emellett a komolyság szelídség- és élimk 
képzelődéssei vol( nála pát·osulva. O o n t r e· 8 e n 1:1 czimü munkájá
ban vagyis az ö nk é n y t es sz o l g as á g r ó l i r t é r t ek e z é 11 é
b e n E-gy franc:úánál szokatlan merészséggel ot>torozta a hatalon1 
visszaéléseit kiilönösen ll. Henrik idrjében. ~zerinte a szabadság a 
nemzetek joga, mellyek a szcrzii alta! nyomozás alá vett kiilöoféle 
módukon teilzik u1agukat i:izolgá.kká; a zsarnokok ollyan emberek 
miot mások, kivévén hogy vakmerőbbekké tétetnek alattvalóik ho>.~z· 
~za::~ tUrelme által, kik milldazáltal az ö kezeik, lábaik és szemeik. 1) 

1) "Celuy <[IIÍ vuns maitríMe tant. n'a <[IH' <leux ycul~, n'a op~oo tlcux maius, 

n'a qn'nn corps, et n'>~ aultre <"i10'e que ee qn'a Ic moindr<' bomme du graD<l 

nombre infiny d .. vo~ viiles; Ainon ~'': qn'il n piu~ q ne vouR touR, c'eRt l'ndvan

tage que von8 luy faideR pour V<lllR oit-Hiruire. ll'oi1 n il prin~ t11nt d'yenlx d'oú 

il vou~ e•pie. ~1 vou• nt· 1.-~ luy dounez '? Comment. a il lant de maine pour 

vous frnpper, ~·il ne L<lH prend de vous'! LeH piedH <lont il foule vo~ cite:ll, d'oll 

Les a il, s'ils ne "'mt doH voijtre• '! C•Jmment 11. il aulcun pouvoir siU' vou~ •t ne p1u· 

YOU!4 aultrP~ memes ·~ Comm~nl. vout~J O:ieroit-il enuril' :;urt, 11'tl u'avuit iiJtellig.en

ee a·:ec·'llleH von• '! Que vous pootrroit-il fnire, HÍ vonH u'n•tiez ret·.eleui'H du la1·· 

ron <[Ili vmi, pille, C•ompliccs <ln meurtricr <(Ili vmo• tow, et trnistreH de vom~ meH· 

mea~ Vous semcz vos fruils, ;, li n qu'il en faee le ilegast; vous meublez et 

rempliHHCZ voH maisou~, pour fouruir h s~s volet'ÍtlM; vous nuuniHsez vos tille~, ll. 
tin qu'il ayt ole tptoy sa.uule1· SIL lux:ure; von• JWIII'rissez vos enfants, ll. Jiu qu'il 

les mene, pour le mieulx qu'il face, "n ~es guerres, '{U'il les mi::ne a la bou

cherie, qu 'il les face les ministres de ses convoitise~, les exticuteurs de ses ven

germces; V0\18 rompez Ít la peioe VO.s personnes, a fin <tU'il se puiese migoarder 

en ses délices, et se VILUlt·er dans les sales et vilains plaisirs ; vous vous affoib

liesez, 6. fin de le fai re plus fort et ro ide a vous ten ir plus courte la bride. Et 

olettanL d'indignite'-, qut> les bestes mesmes ou nc somtiroient point, ou n'endu· 

reroient point, vous pouvez vous en délivrer, si vous edsayez, uon pas de vous 

en délivrer, mais seulement <le le vouloir faire. 8oyez nlsoh1s de ne servir 

plus, et vouo voyllo. libres. Je ne veulx Jl"S que vous le poulsie~, ny le branli

f)íl.; maiK senlt~lllt>:ul nP h~ !tOHh:o~t.fH•PY. J'ln": ~t vnn~ le ven"fi'Y., t·omnu• un gr·atui 
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Épen olly köztársasági tehát ö is mint má~ok koráhól, kik az egyház 
tekintélyét megtagad ván a királyokét támadták meg. La Bo e tic 
a katholikusokkal tartott ugyan, mindazáltal könyvei erős táma~;zokul 
szalgáltak a kálvinistáknak, núdön ezek a democraticus tanobt hir
detni kezdették. 1) 

A burgundiai Hubert Languet (lÖll"i ··81), Melachton barátja 
Vindiciae contra tyrannos czimü munkájában azt igyeke
zett bebizonyítani, hogy a zsarnokság a vallással ellentétben áll, hogy 
a forradalom jogos s a népfönségen kivül más hatalom nem létezik; 
hogy továbbá a fejedelem nem Isten képviselője de vasallusa, s csak
is kezdeményezési joggal bir, midön a békéről , háboruról, adókról s 
a rendkivüli költségekl-öl vagyon llzó j amelly esetekben kötelessége 
a kamarák tanácsát kikérni; s hogy végre ha zsarnokká lenne, min
denki megölheti öt. A német származásu Althatl!!en János szintén azt 
allitá, hogy a magán egyén ugyan nem, de az ország rendei fel van
nak jogositva a uarnoknak ellenállani, megczáfolván egyszersmind 
Albericus Gentilist, Barclay-t s másokat, kik a szenvedöleges enge
delmességet hirdeték; hogy a fonségi jog U us ma j es ta t is) a 
népnél s nem az állam első tisztviselöjénél v~m, ki annak csupán csak 
s~'1fára; s hogy végre az országgyltlés nem idegenitheti azt el, épen 
ugy miként az embernek nincs joga az élethez való jogáról lemon
dani. 

A párizsi Fran~ois Hotman (1524-90) Franco-Gallia 
ezimü müvében azt vitatá, hogy felette hamis és veszélyes az ural
kodói jog örökitése, és számos helyeket idéz a régi szerzökböl meg
mutatandó, hogy a népet a fönségi jogban részeltetni szükséges. To
vábbá emlékezetbe hozza, hogy a régi királyok paizson emeltettek fel 
s hogy szokásban volt a gonoszokat letenni, s hogy végre nha kor
látlan hatalom engedtetnék nekik , nemcsak a polgárokkal de meg 
rokonaikkal is ugy bánnának mint rabszolgákkal és nyájakkal u ru ind
azáltal utóljára is avval végzi, hogy az ország rendei a királyok fe
lett állanak. 

Egyedül eddig jutottak a szabadelvii protestánsok; azaz a jo~ 
s nem a kötelesség n ev ében ellenaliottak a tekintélynek; utálattal 
viseltettek a korlátlan hatalom iránt, de nem ereszkedtek le a népi g j 

coloase It. qni on a rlP.~rohé la hase, rle son poirls meRmr- fnnrll'e Rn bH', et. si' 

rnmpre. 
1) Charles La bitte. /)~ '" ·ll'imnrJ ali P ~hP,Z /P,.t ,,..P.,lir.aiPIM'.< t!-. la "'~IJUP. l'fl. 

rilll 1841. 



a ~zaba1hág biztosítékait egyes testületek kiváltságaiban kerestek, r< 

a monarchiai kormányformát tiszteletben tar.ták, föltévén, hogy ez 
csupán eszköz és nem elv lenne. Nem az őszinte szabadelvüaég 
vagyis azon aka1·at lelkesité tehát öket, hogy a népen könnyitaenek 
s azt a hübéri szolgaság alól felszabaditsák, hanem igenis a szenve
délyek és az aristocraticus igények ; s ott is, hol jóhiszeműleg jártak 
el, tapasztalatlan hazaliságuk által tüzeltetének, melly látja ugyan a 
bajokat, de nem azok elhárításának nehézségeit. KHiönösen a szövet
~ég (Ligue) idejében lll. Henrik minden tette a legfeketébb szinben 
festetett le a szószékekröl, épen ugy mint ma a hirlapok tennék, 
egyenesen engedellenségre bátorittatván a nép ; és H szónok szava 
gyakran csak előhírnöke volt a gyilkos késének vagy a hóhér bárd
jának. Midőn "Párizs jó polgárai és lakosai 11 a III. Henrik it·ányá
ban tanusitott ellenállást illetiileg a Sorbonne tanácsát kikérték volna 
(15H9), ez noha kiilönben örökös védöje vala a királyi kiváltságok· 
nak, oda nyilatkozott, hogy véleménye szerint a nép fel lenne oldva 
a hüsP.gi eskü alól s ekként tiszta lelkiismerettel szövetkezhetik, fegy
verkezhetik s pénzt verethet, megvédendő a kath. vallást a király 
megtámadásai ellenében. Elöbb már láttuk, hogy a gyilkosság ama 
században nemcsak közünséges tény volt, de bizonyos tekintetben 
tiirvényes mód számos ké1·dések megoldáaára. 

A különböző orszá.gokból menekült egyének alkalmi iratai mind
annyian szünet nélkül dicsUitik a zsarnok-gyilkosságot; az angol 
John Poynet az istenitélettel egyenlőnek nyilvánitotta azt; a protes
tánsok Poltrot de Mé1·é-t, Guise 1<--.erencz herezeg gyilkosát feloldoz
ták. A zsarnok-gyilkosság tana, jóllehet azt a constanzi zsinat kár
hoztatá, védökre talált még a katholikusok sőt jezsuiták között is 
nem akként ugyan mint az ö különös véleményök, de mint azon kor 
egyik eszméje; épen olly régi ez mint a Harrnodius és Brutus iránti 
csodálat, és számos hittudós vitatá azt egészen a mult század kl:lze~ 

}Jéig; s aki ezeket megszámitotta, ugy találta, hogy tizennégy je
zsuita volt küzöttök, az elséi 1596 ban, az utolsó 1669-ben lépvén 
fel. 1) 

1) A Docmnens h-i .• tm·iques, oritique.v, apologétique cqnctrnant la ComptJgnie tit 
J,;sus ézimü munkaban 1 mellyet nem régen W a ille Párizsban · közrebocsát6tt 1 11 

11-ik sz. &la.tt a zsarnokgyilkosság (nem a királygyilkosság) vétetik vitatils &lll; 

flR bebizonyittatik 1 hogy ezen eszm~t közöns~gesP-n valamennyi világi ~s egy
házi c&RUiijta osztá, é~ ltözjogi lag érvenyh en állott az egész Em6pAban 1 kivévén 

Fran<"ziaoo·szágot " lll. rejerlelmi törz~ korllhlln : tovAbbft hogy magfLbau Jo'ran· 

f>7"* 
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A hittudó~ok azutáu a pápának a világi hatalom feletti fensőoe

get vitatták, minth ogy a pápaság isteni jogu lenne. MidiJn pedig 
erre azon feleletet nyerték volna, hogy a fejedelmek hatalma is isteni 
jogon alapszik, mert különben mi lenne hát annak alapja "l windeu 
habozás nélkül azt felelték : a n é p, ekként megállapitván ennek 
fönségi jogát. Bellarmin ezerint lsten a világi hatalmat nem egyes 
embernek de az egesznek együttvéve, azaz a népnek adá, melly 
azután azt eg.vre vagy többekre ruházza, feltartván maga részére a 
jogot, hogy ezen formákat szabadon változtathassa. Saa A g y o n
t a t ó-a tyák v e z é r köny v-ében azt álllitja, hogy a nép a feje
delmet, ha zsarnokká leszen vagy kötelmeit elhanyagolja, leteheti ét; 
azótöbbséggel mást választhat. A ru ar ernlitett Mariana ( 15::17- Hi 24) 
De rege et regis institutioue (1599) czimü munkájában, 
melly lll. Fülöpnek volt ajánlva s a királyi censor által melegcn 
ajánltatott, abban állapodik meg, hogy a legjobb kormányforma az 
örökös monarchia, ugy azonban, hogy a fejedelem kerje ki a tekinté
lyesebb polgárok tanácsát, B a senatus véleményét hallgassa meg ; 
n1ondja továbbá, hogy a nép hatalma és tekintélye a királyé felett 
aU; hogy épen olly eszélytelenség a néptől jogait a királynak áten
gedni, mint ettől azokat elfogadni; kikel a zsarnokok ellen, s a sza
badságnak és közjónak egészen a lulságig meleg pártolója. 

A tizenhatodik czikkben azt vitatván: A n t y r a n n um o p
p t' im e r e fa s si t, drámai modorban lcrajzolja Jacques Clemen t 
III. Henrik gyilkosát, és pedig azon nyilt szándékkal, hogy öt ki
mentse. Azután el11zámlálja az érveket 1 mellyeltet azok 1 q n i t y
r a n n i p a r t e B t u e n t u r , a királygyilkosság ellenében felhoz
nak ; de p o p u l i p a t r o n i n o n p a u c i o r a n e q u e m i n o r a 
p l" a es i d i a h a b e n t, és azt állítja, hogy a valódi zsarnok ot sza
bad meggyilkolni. 1) De mikéut bizonyitandó be, hogy ü valóban 
zsarnok? Ene való nézve legjobb eszköz, ha a nép, melly magának 
igazságot aka1· szolgálta tn i, egy gyülekezetbe ös~zejö, az ügyet el-

cziaországhan :L parlameotl!k, a Sorhouuc s az egyel(JW ~úutéu magokénak vallo"· 

ták a~t; hogy azon tizennégy jezsuita közöl, kik azt f&llilot.ták, egy sem volt 
franczia, de Ulindnyájau nzou országokból valók valának, hul törvénye~eu, mill'l 

a világi miod az egyházi hatóságok j6váhagyá~á.val lehtlte hird~tui ama taut. 

') Kiilönös, hogy tag11.dja, miként szl\bad lenne öt mPgmérgezni. Ez e sak · 
nem azon gondolatot költi fel az emberben , minthn a ~Harnol<gyi!l<O~tiÍI a~t kii

veteltc voln>~, hogy tn•ljon a h11ll•llal hátrun ,J",·,olni. 



döntcndö1 s vrgzé:;ri azutáu törvény erejevel birjliuuk. 1) És bl4 ucru 
volna lehetséges a nemzetgyiilúst összchi~·ni? ha az á.llam az örvény 
szélén állana': Mariana haLozik 1 de ''égre kimondja: H a u d q u a
<J u a m i n i q u c c n m r c e i s sc c x i s t i m a b o, ki a zsarnokot 
meggyilkolná. Ezen tanok miatt könyve Francziaországban kárhoz
tatott j Spanyolországban pedig maga i,; fogságba tétetett, de nem 
emlitett muokájáért hanem azét·t1 hogy a pénzügy zilált állapotát, n 
pénzek meghamisítását s az országot fenyegető veszélyeket felfedezé. 
Midőn meghalt, a castiliai államtanáes elnöke igy kiáltott fel: "Taná
csunk ma elveszté zaboláját." 

Santarcili oladz jezsuita szintén azt állitá1 hogy a pápa a kirá
lyokra ideigtartó büntetéseket szabhat, s igazságos okoknál fogva az 
alattvalókat a hih1ég-eskü alól feloldhatja. Hasztalan huzták viss~a 

rendtársai c munkát j a párizsi parlament s a Rorbonne, mellyeknek 
:~z feljelentetett, tllstént kárhoztató itéletet mondott fdette és megé
gettctte, arra kényszeritvón egyszersmind a jezsuitákat, hogy az érin
tett itéletet elismernék s a kit·ályok fiiggetlensége mallett nyilat
koznnnak. 

Ugyane~cn cszméktiH lelkosittetctt egy másik jczauita is, jele
~en a granadai FranceKell Suarez (1548-1617), ki azonban nem 
Yont azokból olly merész kö\·etkeztctóscket. Noha a L e t t r e 8 P ro
,. i n c i a l es czimü munkában gu ny tárgyává tétetett, mindazáltal 
Hugo Grotius azt montlá róla, hogy éles elméjet tekintve alig létezeU 
párja a hittudósok és b ö lesészek között. J) c l c g i b n s a c D e o 
l e g i sl a t o r e czimü értekezésében kifejti a különbséget, melly a 
természetjog s a nemzetek között megállapitott törvények között léte· 
zik; az egyetemcs jog összes részei tárgyalásában Grotiust és Puf
fendm·fot is megellízi, 2) s elsö veszi észre 1 hogy ez nem csupán az 
igazságnak a nemzetek között létezö viszonyokra alkalmazott elvei-

1) Atque ea expedita maxime el tuta via est, •i publici conventua faeulta& 
detur; communi ronsensu slalttendmn .vit quid drlibnctl'e, j:r11m ratuml)tle habere quod 
,omnntni se,nlentia sle/erit. 

2) Traelatua de fe.9ibu.• ac Deo legi.JJI(J)ore in dewn fibros di .• tributus; ull·i
u.•'}u~ .fori hominibu.• vm•. minut ~ttili.< <JUam neres.tariu.t. 

Megl~pö nála, hogy a vilAgtörténelmet !·sillugj6slati és rabalisticus szem
ponth6\.észleli. A n~tgyszerii csillagjegyek (constellatio) 11 nagyobb seerencaM
Ieu;égek idejében valának 1ftthRt6k ; igy pl. a~on nagy csillagjegy , melly akkor 
jelent meg, ulidön R6m!l Caesar batalm>Í.IJa esett , megujult 630-ban vagyis ~h· 
homed idejébea, azután 146-l.beu a legvéazteljesebb forroogúok korezak!ban. A 
himdalmak tartóssH.giuak st.ÍI.rnait olly megközelit é•t•k által ~dmitja ki, mellyPk 
ma ~Pnki k,;pzellldésében sem fol'dulnánal< meg. 



b öl, de egyszet·smind a bizonyos idií óta fenálló divatokból í:; állanak, 
mellyek késöbb szokásoknak lőnek clismcrve. Minden törvényhozói 
és atyai hatalom, mondja ö, az htentöl jö, minthogy akkor is. midön 
az emberi, az ember csak az ö helyettese ; a törvények alkotása a 
fejedelmet illeti, de csak azért, me rt a né p öt bizta meg avval i a 
törvények lényege az, hogy a köz-jólét előmozdítására irányuljanak, 
különben a lelkiismeretet nem kötelezik; mindazáltal a fölkelés csak 
a bitorló ellenében van megengedve. 

Nagy zajt ütött Francziaországban Richer Edmund (1560-1631) 
a párizsi hittani kar syndicusának D e eccles i as t i c a e t p o l i
t i c a p o t es t a t e (161 l) czimü könyve, mellyben a szerzö a galli
eán egyház kiváltságait védelmezvén s a pápa fönségét ostromolván, 
kinyilatkoztatá, hogy mindegyik községnek elidegeníthetlen joga van 
magát kormányozni, és csakis öt, nem pedig bármelly magánzót illeti 
ajeghatóság és hatalom, annyival inkább tehát a polgári társadalom
nak j és ekként ezen isteni és természeti jogot sem az idő sem pedi~ 
a helyi kiváltságok és egyesek méltóságai nem évesithetik el i ami
ből önkényt következik, hogy az orsdg rendei a király felett álla· 
nak j hogy III. Henrik, ki a rendeknek ad•>tt ('skiijét megszegte, igaz· 
ságosan gyilkoltatott weg. A püspökök a sens-i zsiriaton kát·hoztaták 
e tant, mindazálial meleg védökre talált a;!;. 
. Nem mellőzhetjttk Etíenne Pasquier ( 15::?9-1() 15) , párizsi 

ligyvédet, ki Mariano Socino alatt 1) Bolognában képezte ki magát, 
s aki R e c h e r c h es sur l a It~ r a n c c czimü mnnkájában több 
történeti pontot megvilágitott, P o n r p a r l e r d u p r i n c e miivé· 
ben pedig a kormány feletti nézeteit fc•jtögeti, mindent a közhaszonra 
vivén vissza s hevesen kikelvén egy kiizbeszólú ellen, ki azt mondja, 
hogy a népek a kinilyokért alkotvák. A jezsuiták az egyetem példá
jára szintén tudori fokozatokat akarv:ín osztogatni, ebböl nagy iisz
szekoczezanás származott, és Pasquicr i)ket rnint az államra nézve 
veszélyes egyéneket hevesen ostromolta. 

V eleneze ekiizben ellenkezésbe jüvC:n a pápával s egyházi tila
lom alá vettetvén, ellenséges tételeket boe~áttatott közre a pápai kö
vetelések ellenében, leginkább .Paolo Sarpi, Marc' Antonio Cappello 
atya és Giovanni Marsilio szerzetes tollait vévér. evégre igénybe, ~) 

1) Qui ~ mint ö maga ·mondja -- avai.!. ac.1u:Í11 !ant de renQ'/IIe1 fjt.te la ptu~

purt du Italiens vttnoieftt se t:ouel' .t· ~eB pieds l'e11pace de cinq u·u six moi.•, pow· 

lir·er de l·ui cotw.tltation. 

') Lflsd i'!arpi munktti telje" kiadil;Ímak V II. ik kötetében. 



kik Bellarmin cllenében t!rÖsen vitaták, hogy a uépekuek joguk vau 
az egyházi átkok é~ pápai rendelett>k indokait viz,;gálat alá venni. 

A katholikusokon kivül a protestánsok is szerették az intézmé
nyek történeti és bölcseleti eredeteit kutatni ; de a szabadelvü tanok 
egyik országban tárt karukkal fogadtattak, a másikban pedig nagy 
ellenkezé~>re találtak. Igy pl. Holland, Genf és Skóthon, hova a re
formatio a király iránti ellenkézési viszketeg által vitetett be, a köz
társaságiakkal tartottak, mig Angolország és Skandinávia, mellyek 
királyi rendelet következtében levének protestánsok, a monarchiai 
elvekhez ragaszkodtal(. George Buchanan különös tekintettel Skót
hon ügyeire D e j u r e r e g n i a p u d S c o t o s azt állitja, hogy a 
királyi jog a nép választásából származik ; hogy a király a koroná
zással átveszi a nép ama letéteményét; s hogy végre a s?.entirás sze
d nt a zsarnokok megölethetnek. Hasonlóképen Hooker Richard An
golországban Erzsébet önkényszerü uralkodása idejében nyiltan hit·
aeté a nép beavatkozási jogát és pedig egy demoeratához illő buzga
lommal. Az oxfordi egyetem ellenben a tudorjelöltektől azt köve
telte, hogy esküdnének meg, miként soha semmiféle olly társadalmi 
tanok nem foriulnak meg gondolatukban, mellyek az ottan, 1) vagy 
ami egyre megy, a& Albericus Gentil is, 2) Hemming, H) Barclay 4) és 
mások által tanitottakkal ellenkeznének j ameily tudósok elfeledvén, 
hogy a társadalmon kivül álló s annál régibb törvény is létezik, a 
tényleges absolutismus s a zsarnokias törvényesség karjaiba veték 
magukat. Sem ::5panyolországban, sem pedig Keleten nem hirdet
tetett olly arczátlan önkény mint Angolországban Erzsébet és 
I. Jakab alatt, ameily utóbbihoz Raleigh, midön munk~ját neki aján
láná, igy irt: "A kötelékeknek, mellyek az alattvalókat a királyhoz 
csatolják, vasból kell lenniök j azoknak pedig, mellyek a királyt az 
alattvalókhoz, pokhálóból ;" és tovább folytatván azt mondja, hogy 
a törvény a királyt cilak annyiban kötelezi, amennyiben azt saját 
érdeke kivánja, s ekként ez nem forogván fen, azt bátran meg
szegheti. 

Ezen időtájban kezdett taníttatni az is, hogy az első szülöttség 
utján már az emberiség iískorától fogva bizonyos patriarchalis hata-

') Wood, Az oxfwdi egyetern történelrne; II. köt. 341 lap. 
') De potestnie 1n·inripi., ahso/u)a, et de vi eivium in princi]Je.• semper inju

sl.t .• 1605. 
") Apudiciicu m.etlwd'IJ,Ij de lege ,u,!,:raf. Lipc~e 1561!. 

•; /)e •·ry~tu el o'P:JÚl po/estate. 



lnltl ~~arma~l.atoU. ;H a liirn~ny•~K örökü>~rf', ~ ll~rwl a lwnw.elek lct'

més?Jctcs fl'jök Rzemélyé!.e:>: vagynak f{ötve; dc miután nem lrhet
ségeR tisztába hozni, ki lc~yen ez, a jog annak a képvi~clöjét illeti, 
ki a történelem tammlga szlwint clt;ií nralkndott valameily n~p felett. 
Suarez eloszlatta ezen ábt·ándot, megkii liin böztetvrn a patriarchalis 
jogot (oeconomicum) a politikaitóL 

A protestánsok arról vádolák R katholiku~okat, hogy ezek tör
vényesitik a hatalom önkényt'i ellen intézett ellenaliállt s meg akar
ják az egyházzal osztani azon hatalmat, mellyet iik egészen a feje
delmekben összpontositltnak; hogy a társadalmi szerzödéseknél va
lami fensőbhet is föltételezMk, akkor midön ök a kötelezettségek 
~'gyediili kutfcjét a tekintc:Jyhen helyezék; s hogy végre AZ. Tamás
sal nzt tanitják, miként a királyok iránti engedelmesRég alá van ren
delve az igaz•ágosság tiirvényei ir:l.nti engedelmességnek. Ime, mely
lyik ré~zcn állott a szabadclvüség. 

Dote1·o. 

A legjelesebb publicistálc egyike volt a piemonti származásn 
Giovanni Hoten• (J 540-lll! 7), Bol'l'omei Károly és Fridrik titkár:1, 
azután pedig Károly Emmanuel fiainak nevelője', ki Ha g i o n c fl i 
~t a t o és H c l a z i o n i u n i Y e r s a l i czimü mnnkáiban éles oko!<
){l)dást, szlqes olvasottságot s mély hdátást tanusított. "Az állam 
- mondá ö - nem egyéb mint tartills uralom a népek felett; az ál
lam bölcseség pedig azon f'szkör.ök ismm·cte, mellyek ezen limlom 
megalapítására, fentartására és iircgbitésP-re al :talmasak. A l(ornui
nyoknak minden áron fel l{cll magnkat tartani." Kiivctkezéskrpen 
dicséretekkel halmozza el a sz. Be1·talan éji mP.szárlást; roszal ja Alba 
herczegnek, hogy Egmor.t-ot és Hom-t olly zajjal ölette meg, ahr
lyett .hogy titokban tette volna cl iikct l:\ b alól;" egyébiránt ollyan
nak fJltételezi az embert, minőnek lennie kellene, s nem olly:mnalc, 
mint a minő valóságban, azért az általa javasiatha hozott intézmé
nyeknek azon közös l1ibájok van, hogy ki nem vihcti;k, Nem tartja 
szükségesnek a:r. emberiséget a liázasságTa lmzrlitani s nem látja át, 
miért kellene attM félni, hogy a részletes niítl enségek megfogya~zta
nák á népességet, ameily az élet-fentartás e!'zkü?.eivel rendPAI'1n kie
gyenlíti magát: 1) magokban véve jó:.:an (• Imeletek 11gyan ('zek, de a 
tndom:l.ny késöbb egészen elhomályoRitá t':~; cltorzitá azokat. A spa
nyolok és portugalok gyarmatait roszalja, nem lAtván azokban egye-

') nKét d(>log kivántatik mt•g a nép;·k s~apm·nf!li.•ára, a nem~é8 éa nevelés; 

rle mig- a h>i~as•:igol; sokasllg:t elííaegit1 az d~öt, bizonyosan gitolj11 a mli.•o

tlikllt." 



l1et mínt regényes álmokal tis v~l,)rli pu~;?;titátöukat, amiért is U.J vil~g 

lirlyctt nj puszta~:<ágolc f'11gmínak maradni birtoknlth:m. 

Ro4"4"Riini 

A loretói Trajano Hoccalini 1 l f•f•l>-1 li t:)), ezen éles elméj ü és 
éléDk képzelödésü férfin a politikai rrnclszerekhe vitte be azon kicsa
pongá!!okat, mellyeket kot·tár,.ai az irmodot·ha behoztak. Valamint. 
Machiavelli Titus Livinst ugy ii Tacitn~t vevé fel tárgyául, ~ el is Ra

játitotta tőle Rötét nézeteit az embet•ek szándékai megítéléRét illetlilf'~, 
csakhogy mérgét tt·éfás modorban i)nti ki. R a g g u a g l i d i P n r

n a !l o e~imii munkájáhan A polilit udvara közepett azon jelenetben 
mutatja be, micHin a panaszokat hallgatja ki s itéletet mond a kii
lönféle, majd irodalmi majd pedig erkölcsi és állami kérdések felett. 
P o l i t ik a i p r ó b ak íi czimii müvét t•és~letesehhen az államra 
alkalmazva, felfedezi egyszersmind a ,;ebeket, mcllyeket Olaszország 

szép testén az idrgcn malkodók ejtének, s megmutatja, hogy nem 
olly nehéz lenne tííliik megmenckedni, mig ellenhen ii nekik soha 

sem sikeriiiend ami éghnjlatnnkkal s modornukkal megharátkozni. 1) 

~~pen nem csod>c.lva a cs~ndct, mellyct akkor Olaszország élvezett, 
ugy vélel<edik, mil</mt ennek, Int helyc~>cn gondolkoznék, be kellene 
ismernie, hogy épen olly nagy szerenesétlemég rá nt'zve ezen lassan 
emésztő méreg mint másolua a nyilt Irábornkból szá1·mazi• pusztítá
sok és felforgatások. 

A politikai it·ók tanulmányo?.ása felette nagy fontosságu, ezek 

lé"én az akkori tényl'k hirái, mcllyek indoka-it <'Sakill az ö vélemé
nyeik tát·ják fel cliíttiink. Csak futólag cmlitlrctjiik a párizsi Galn·iül 
Nauoé-t, ki Á ll am cs i n ek (l ():{9) c?.imli munkájá.Lan minden tet
tet s(ít a sz. nertalan éji véJ'CIIgzést is igazolni törekszik; Richelieu 
bíbornokhoz intP.zelt emlékiratáhan ~) pedig azt vitatja, hogy egyál
talában ~<zükséges egyenesen a czél felé törni, anélkül hogy az em
ber ma.gát némi kie!liny•~s tekintetek által fttltart6ztatni hagyn:\, s 

1) 1-'mu<·<iaor~z!Lggul :o;panyollwun .. k azt. mon<l>ttja, hogy .Olaszország le

ig&zá~a nem olly könuyii riolog . . . Mi!lön 1111 én agyaroha is hefészkeltfl ma
glLt e gondolat, legm>gyohh kárommal cukhamnr beiAttam, hogy az oJ.aszok olly 
emberek, kik mindig ké•zen állanak am\, hogy k<'zeink közől l<isil<amoljanak, é• 
soha sem élik bele magokat az irlegen jároml111. t:s jóllellet mint felette ravasz 
nép "köunyen elsajátitják H felettök nralkorló ll<lmo:etek szoltásait. szivök m~lyé
l>en egész élénkségben m()gt11rtják IL régi gyiilöletet . . . S midön amazok sa
rokba akarják öket szoritani, annyi fogat. vkRoritanak rftjok, mennyi ötven köteg 

für~aznelt ei nea." 
') Kiad:ülanok és Capetigne által idéHék. 



~O(i 

hugy a minis~tm" c;,!:ycdüli kiilrlcté~~ a tiikcr. Evvel cllcnkc~ölcg Gio 
vian Pontau o a fejedeleml"iíl irt ért~:ke~éHében ~T,. a t t a t o d e l 
p r i n c i p c) a politikát a morállal a~uno~i tja ti a kormány1Jk alapját 
a szabadságban éfl kegyest>égbnn hdyezi. Az angol s~ármasásu Hel
den (De jure naturali et gentiuu1 juxta disciplinani 
H e b,. a e o r u m, !654) a:tt nyomozza , minö véleményben valának a 
héberek a természeti törvény- s a nemzetközi jogról azaz az erkölcsi 
kötelezettségről függetlenül a Mózes törvényétől. 

Ravaillac kése megmutatá, hová vezethet a királygyilkosság
nak az egyéni felfogás áltat alkalmazásba vett elmélete. A hatalmak 
már meg valának súlárdulva; azok, kik a szent-szék fensöbbségét vi
tatták, nem találkoztak a nép tetszésével " nem jg ellenkeztek több<· 
oUy élénken a fejedebnekkel i amiért is nagyobb nyugalom állott be 
a politikában, melly ;a. korlátlan hatalomnak többet haszmHt hallga
tásával mint tevéken ységével. Most a közfigyelem a statistika felé 
it'ányult, melly Olaszországban született s a követek jelentéseiben 
gyakorlatba vétetett;, s az illetök a régi vagy uj kormányok alakjai
nak elemzésére s a•zok intézményeinek ábrázolására és fejtegetésére 
adták magukat. JIJ.z Elzevir-ek apró formatumokban összegyüjték 
az europai államok potitikai alkotmá.nyait, de c .. mp·ín a tényekre szo
ritkozva, anélkül hogy azok bölcseleti nyomozásába ereszkedtek 
volna. Egyszersrroind a különbözö ol'szágokról földiratok készittet
tek, minek következtében számos olly dolog jutott a világ köztudo
mására, mellyek döbb nem igen valának ismeretesek. 

Donato Giannotti,Machiavellinek a titkárságban utódja, alaposan 
tanulmányozta a velencz~i és floren ez i köztársaságot, s polgártársait a 
Mediciek ellen ingerlé. A velenezei Paolo Paruta (1540- 98) politikai 
értekezéseiben ( D i s c o r s i p o l i t i c i) a rómaiak és kortársai felett 
elég őszintén itélt, habár másrészről nem nagy elmésséget és erötel-

·jességet tanusitott legyen is azokban. Ha munkájának irmodora 
olly durva nem volna, sok olly eszmét lehetne abból meriteni, mely
lyeket a világ Mo ntesquieunek tulajdonít. V e l e n c z c t ö r t é n e t e 
czimü müve szi.ntén helyes nézetekkel van telve, nohamint a köztársaság 
fizetett embe~ ir.·ta azt i sokkal őszintébben irja le a törökök ellen 
vivott háboru t, ameily valódi hősies megéneklését képezi ama kath. 
ellenhatásnak, alkalmasint maga is résztvevén ebben , amint azt ke
véssé ismert és ö:nmaga által vázolt s belső küzdelmeit feltáró é l e t
i r a t á b ó l sejtteni lehet. 

Ide sorozhatjuk még Bernardo Segni-t, l<"'rancesco Sansovino· t 
l:S Vida t is (D·.e o p t im o st a t u c i v i t a t is). 



Rndiu. 

J. Bud in ( 1!',:~1; · %) a k li z t á r 8 a 8 á g feletti muukáját előbb 
i'ranezia nyelven irta s azután latinra fordította,~ egészen eltért abban 
;t z eddig szokásban levő modoroktcíl, ug-y hogy annak párj a az el ö b
b i idökbrn nem létezett. Mig Machiavelli a politika szabálytalan szá
mításait gyüjté egybe, Bodin annak valódi alapjait akarta megszilát·
ditani; amaz alapelvül a fejedelem egyéni , emez pedig a közönség 
egyetemes érdekét vette föl. Szerinte a politikai társulás czélja az 
egyes polgárok s következésképen az egész társadalom lehető leg
nagyobb jóléte, ami1·e az emberi erények gyakorlata s ugy az isteni 
mint az emberi természetes dolgok ismerete vezet. A család jogsze
rü kormányzata töhbeknek egy fö alatt,valamint a köztársaság (vagy, 
mint ma mondanók, állam) több esaládoké. A patriarchalis kormány 
legjobb, s a nönek a fét:j önkényétől kell fiiggnie annyira, hogy 
ennek szabad legyen iít magától eltaszitania, amiböJ kitetszik, hogy 
8Zerzö e tekintetben Mózes törvényét a keres:.~tény tan fölé helyezi. 
De sok más pontra vonatkozúlag teszi ö ezt, annyit·a hogy azt hinné, 
miként a rabszolgaság bizonyos megszoritásokkal fenállhatna, s 
csakis fokozatos fels:.~abaditások által volna ,. égképen eltörleudií. 
Nem a törvény adja a személyes jogokat, mct·t hamarabb lét"lztek 
ezek, mintsem az erö , eröszak, dicsvágy, fösvénység es bos::~u az 
embereket egymás ellen felfegyverezte s a győzelem egyiket a má
siknak alárendeltjévé tette volna, amiböl aztán az urak és szolgák, a 
fejedelmek és alattvalók, röviden köztársaság származott. 

A polgár olly szabad ember, ki köteles más fensöbb hatalmá
nak engeddmeskedni. Ha az alattvaló elismeri a fejedelmet s ez vé
di amazt, készen van a város (az állam). A hóditás é~ leigázás tehát 
nem elegendő, s kiváltságok akármellyik jövevénynek nem adomá
nyozhatók. Az állam egysége a monat·chiákban az örökösödési rend ál
tal tartatik fiin, s daczára hátrány:1inak a legczélszerübb kormány
forma ez az alattvalók küzötti egyenlöség fentartására. A fölségi 
jog (majestas) a legnagyobb hatalom és örökös, s azonkivül semmi 
törvény által nem korlátoztatik. Helyén van ugyan 1 hogy a parla
mentek véleményük és belcegyezésök nyilvánulása végett összegyül
jenek, de a király nincs határozatukhoz kötve. A fölségi jog azaz 
a törvényhozói hatalom megoszthatlan lévén, vegyes kormányok nem 
l éteznek s csak is három fő faja vagyon azoknak ; de Montesquieu-höz 
hason ló an nem mondja el azon ismertető jegyeket, mellyek a monar
chiá.t a despotism us tól megkülönböztetik, egye dül az uralkodó sze
m éJ yes hajlamától függvén az. Ennek hivatal n oka a köz- hatalommal 



J'cli'UI-.;íz.ott liszlvisdii. A hiri1 tndo.:ik a lcrmó.~zct liirvényeivel nem 

cllenk·~zii rendeleteknek cn_;edelmcskcdni, siit ha ellenkeznének is 
jobb engedelmeskedni, hogysrm az ellenállás által a népnek vesze
delmes példát adni. A küzt:\rsaság tct~tiilctck <;s czéhek nélkül fen 
nem állhat. A ),orlátlan hatalom szerinte olly sérthetetlen hitágazat, 
hogy - mint mondja - a fejedelem maga sem azorithatja meg saját 
hatalmát; haragszik azokra, kik az országos rendeket n király fölé 

emelik, Angolország példáját vakmerőenel tagadja s azaragoniai föbiró 
formulájában puszta szt"rtnrtást lát; nem igaz, hogy a király azonnni 
zsarnokká leszen, rnihelyt tullép a nép akaratán, ,.,külöuben a kiJ·ály 
nem lenne egyéb mint egyszerü tisztviselii" (II. l<önyv, 3-ik fej. 19G 
lap) és fcilR"gsPrtés az alattvallikat a fejedelem tllrsnivá tenni. (1 ~~ 
lap). 

Helyesebb uton jár ott, (l V. kiiup-) hol az államok halad.ásárill~ 

megállapodásáról és változásairól értel,ezik, mignem azok :tz emberi 
c-l.olgok kikel"iilhetlen súrsára jutnak azaz elenyésznek. A történelemben 

,·aló jártassága, mellyMk következtében sokszor annyira kitcrjeszkc
c-l.ik, hogy ezáltal gondolatm enetét egészen elhomályosítja, nagy segitsé
gére van ezen f .. ilfurgatások magyar:izatában. A nagy szcrcncsétlensé
gck a népies kormányt fiiurivá vált•1ztatják át, mir; a szerenesés viszo
nyok épen az ellenkezlit id1lzik elö. Átalában azon\,an a deruocratia a 
monarchiába vezett 1 s c:t., l1a z~arnokoskndik , isn1ét demot~ratiáY:Í 

leszen. Az aristocraticus állam han f,!lni lehet, hog.r Yalaruclly nagy

ravágyó a nr. pet a fiinrak ellen fellázitja. A k i~cbh államok inkább 
ki vagynak the a változásokm1k, amennyiben ottan sokkal köny· 

nyebben mcgtörténhetik, hogy a nép tii•·erlékdue oszlik fel. 
Azon mlldokról szólváu, mellyck segélyével a forradalmak elő

re láthatók lennének, azt hiszi, hogy a csillagolmak ré~zök van azok
han, jóllehet az észlelök tudatlansága miatt kevés has:wn huzható 
azok jelentéseibőL Kopemikkel nincs egy Yéleményben, s ábrándo

zik a számol• felett, mcrt Plato azt mondja, hogy nz állRmok az ar·ány 
hiánya miatt Luknak cl. 

l\1.ár llippocrates az éghajlatok változatossagára alapi tá az crköl
esök és intézmények kiilönféleségét. Bodin kifejti ezen alapelvet s 

mind physikai mind erkölcsi szempontból vizsgálat alá veszi a nem
zetek jcllcmeit, 1) s azt mondja, hogy a sarkoknál a testi, a forró ég 

') Bodin "~ embereket három osztályra t. i. keltt.iekr.,, nyugatiukra és ve· 

j!"Ye~fkrt' osztja. "Non assentiemur Polybio et Galeno, qui <'<)eli t>t "oli naturam 

llr<·f'~SIIfia qnudam vi mor"" hominum immut.ard eoutendunt. Ut ••nim PX nat.n-
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iiv alatt a szellemi eril vergöclö ti tulsulym, a rnér~ékclt ég bujlat alatt 
pedig a két et·ö üsezevegyillve találtatik j hogy lov;íbbá északon az 
cröszak , clelen a babonaság, a középtartományokban pedig az ész 
uralkodik. Ebből láthatjuk, hogy Bodin már megelőzte MontcsfJUi
cu-t, s ehhez ha,;onlóan csakhogy tiirhetiíbbcn számos hamis vagy 
t'élt·eértett tényt halmoz ö~;~ze. 

A birtokokat illetőleg igaz~;t\gtalannak tartja aíl adósságok el
törlését, képtelenségnek a tulajdon felo~ztás;a j a végrt:ndeletek sze
rinte ártalmnsak az egyenW:;égre nézve; a. nők nem rét~zeltetcndök a 
férfiakkal egyerdő örökségben, miután a háú életben sem köv~telik 
maguk számára a teljes egyenlőséget. A bllntctéseken kivül a ju
talmaluól is értekc:t.ik, és belátja, mennyire elünyiisek valameily 
nemzetre nézve a. harczias szokások és az. erödök. 

Ebből kitUnik, lwgy Bodin is összezavarja a politikát a jogi kér-

l'alibu• Cllusis vitill llltSl'i pos~int, extirl'al'i tamen et o mnino t (J ll i, ut i; ipse 'lu i 

ad ea vropensus fuerit a tanti; vitii~ avocctur, nou tdt. id vo~itum in naturalibus 

eausis, sed iu voluutate, studio, di~ciplina: <tUae lolluntur omnia, si neces,ital.i 
locum demus. (lnae ut planiu~ percipialllur, tl•ifariam regiuues al> ae11Uatore ll.ll 

vol um utrumque dívidem us; ita ut cuique rcgioni vartes coeli trigint a dentur : tot. 

enim ab aettu:tt.ore ad utrumque pol um numerautut·. Prima regio, •tuae au aequa

tűre propius abest, al> ardoriR intemperie calitlissionB e~se •licitur; at quae 11d aqui

loncm spectat, ri:ódisHima; intet· ut.rallllllle •·.alorc ac frigon; modic" tempersta 

iuttrjl1cet. ltnrsu~ .-~giono.< ~ingula' uifariam ~Uhtlivitlenn\.i. Nam regio quae 

partes co~li quindecilll priores :•L !Lt<l'l11lore ca1tit, tetuperatior est, contra <ttuun 

plerique m:og·no ~rrCJr,, putant, 'IIIILill '1'.,'" trupicis ulris<llle sn!Jest.. Item regio 

<tuae 11 XXX. eireuli meridiaui parte a<l XLV. porrigilul', multo mitiur e~t. quam 

<tuae ''XLV uti XV, vropt<n· ntriu.-•1ue poli t•ropin'luitalem. Hinc ad LXXV. re
gioues quidem multo frigore r igent, coluutur taweu, ac l'"l'ulorum multitudiue 
cabundant. Postrema regio •tuiudecim parti tuu ~:o eli 1L LXX V. atl X C, et~i omni nu 

deserta non videatur, illie tuu1eu tauta e~t fr.gCJris "" uiviu1u inLemperie:;, ut non 
~atis corumode vivi, ac ne vivi <[llide.u vos~it; sed <Jllidttuid hominuu1 restat, fere 

in antris ac l&tel>ds ll~~tianuu more versatnr, aut vugutur in sylvis. 

"Ut igitur AuHtraliH ater est, sic aquílouitts ex albo ruhescens; hic long us 
ille brevis; hic robustnH , ille debilis; hic t:alidnH, hum id us , ille frigidw, sicc us; 

hie pilosus , ille glaber; hic laetus, ille timidus ; L ic viuosus, ille sorbrius; hic 
sui <~t alieni uegligens, i !It~ circum~pectu.i; hic ju~te arrugaus, ille demisso vultu 

•Jlalus i huic rauca vox, illi daril i hic vrudigus, ille pa.rcu.; ; Lic ruiuime salax, 

ille HalacissimnM i hic sorclidns, ilie uitidus; hit: simplex, ille versutns; h; c milc~, 
ille sarJerdos; hic opifex, ille philosupbus; hic iu manibu• spem pouit rerum snarum, 

ille in n.eule: hic tel'me vrmas 1110 fodinas, ille coelestes imtnirit. Con~equeus 

''st igitm, ut si Afri pc1·tinace~, •tnemadmo<lnm Piutardilill scribit, Scythae 1~
vc.~ sint. (~ui vel'o ntedias regiones sortiti sunt, eunstanti11m illarn et animi for

tit u din"'"• in <J lill rler-11~ '"t. omuinm virt.ut.mu, meliu• rpm111 nt.rirl'H' t.nPntur." 



désekkel, noha ezek amannál korábbiak. Jóllehet tulság01:;an hosz
szadalrnas s e zunk ivül affectált tudományossággal és a tárgyhoz nem 
ill ö mathcmatikus nyelven irt, kiválóan jártas volt a történelemben ~ 
a törvényekben és észleleteiben valódi bölcsésznek mutatkozott.Machi
avelli után ö volt az első , ki a politikát tüzete!!en és eredetiséggel 
tárgyalta, belátván, hogy az ember bölcselete ennek függetlenül ki
kérdezett multjában lenne keresendő. Munkája elavult alakja miatt 
nem igen kedves olvasmány, de koraban nagy hatást idézett elé; 
minden nyelvre fordíttatott az, és szövegül szolgált komoly politikai 
kérdéseknek s egyszersmind ösztöniil olly miivekre, mellyek azt ké
sőbb elhomályositák. 

Jlorus '.famas . 
.Morus 'l'awás U t o p i a ez im ü munkájában (J 51 ö) i:s feltalálha

tó néhány azon tanok közöl, mellyek nem régen S aint-Simon és Fou
r·icr által hirdettettek. A szerzö fölte5zi, hogy Antwerpenben Hyth
lodeus Rafaellel, Americo Vespucci társával találkozván, véletlenül 
szóha jött közöttök az emberiség nyomorteljes állapota, s miután ezt 
Rafael a tulajdonjognak róná fel vétkül, szerző pedig azt válaszolná 
neki, hogy az kikerülhetetlen, a másik avval akarta öt meghazudtol
ni, hogy fellrozná eliitte az általa látott, U topiának nevezett s a régi 
Atlantis helyén fekvő országot, melly magán birtokok nélkül áll fön. 
Ottan minden tisztviselő, maga a király is választás alá esik, kit csak 
egy marok kalász különhöztet meg alattvalóitól, épen ugy miként a 
pápa is csak az előtte vitatni szokott viasz gyertyáról ismerhető fel. 
A társadalom alapja a család, melly negyven tagból és két rabszolgá
ból áll. Mindegyik harmincz családnak egy főnöke (phylarchus) s 
minden tiz főnöknek egy főfönöke (protophylarcus) van; ezek két
százan vagynak s a nép által javaslatba hozott két jelölt közől egy
mással egyetértöleg Ilk választják a fejedelmet, s egyszersmind an
nak tanácsosai. Minden közös, kivévén a niiket; akinek valameily 
szarszámra van szüksége, a hatóságtól kéri azt; mindenki költség 
nélkül utazik, a jövevények mindenütt vendégszeretettel fogadtatnak, 
amit azután munkával viszonoznak. A földmüvelés alól senki sincs 
felmentve, mindenkinek tudnia kell valameily mesterséget, kivévén 
azokat, kik kUlönös hajlamot mutatnak a tud~mányok iránt. Hat órát 
szentelnek a munkára ; a szünidök alatt nyil ván os el ö a dáso~ tartat
nak. Nyári estéken a kerteket müvelik, a téli estéket pedig erkölcs
képző játékokkal, különösen a sakk egy nemével töltik el, mellyben 
a bünök és erények küzdenek egymásRa!, ezen egyetlen háboru lévén 
ismeretes Utópia lakói előtt. A kiilfölclre küldött gabonával egy örsé-
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g~l tArtanak a halárokon ; az at•any megvetésben áll s csakis lánczok 
a ~ályarabok, és fiilbevalók megkülönböztetesi jegyül a fegyenczPk 
számára készittetnek abból. Közösen étkeznek zene és jó asztal ruci
lett j az érzékek hangok, ének, illatszerek és látványosságok által 
csiklandoztatnak, épen ugy miként a fourieristáknál, s egyedüli ha
tát·a a gyönyöröknek az, mit a természet állit fel, t. i. kerülni a ki
c9apongást. 

Vagynak itten tehát gyönyörök visszaélés, munka fáradság, 
kényelem fényüzés és szünidö henyélés nélkül. Ha valaki sulyosan 
megbetegszik, a főnök enyhítő italt nyujt neki, melly öt a más vi· 
!ágra küldi. A jegyeseknek előbb ki kell próbálniok egymást s csak 
ha tetszenek egymásnak, lépnek házasságra j ha pedig össze nem 
illenek, elválnak. A házasságtörönek büntetése rabszolgaság, ha visz
o;zaesik, halál, a melly büntetés csakis ezen egy esetben alkalmazta
tik. Az angol törvények szigora, különösen a halál a lopásért s a 
fogság a koldulásért roszaltatik; Utopiában mindenki jártas a fegy
verforgatásban, de hadsereg nem tartatik ; teljes vallás-szabadság 
uralkodik, egyedül az számkivettetvén, ki a vallás czime alatt zava
rokat támaszt. Ö is ollyan tehát mint társai, s müve inkább a kép
zélet mint a komoly megfontolás eredménye, mint rendesen, ö is szi
goruan megróván a közéletben előforduló visszaéléseket; de annyit 
mégis kétségen kivül helyez, hogy ismeri a roszat s képzelni tudja a 
jót, és ezen képzelet szülte köztársaságának neve maig is fenmaradt 
azon kivibetetlen terveket jelzendő, mellyek mindig hagynak valamit 
hátra a valóságban, s amellyek gyakran nem egyebek mint idö elötti 
igazságok. 

t;ampnnella. 
Hasonló az Utopiához a calabriai Tommaso Campanella da 

Stilo (1568-16:39) Nap városa czimü munkája, melly kevés 
figyelmet gerjesztett kortársai között, de napjainkban felelevenitte
tett a communismus hirdetői által, kik tanukat eme bölcsészhez 
akarták kötni, 2. ki a becsületesség s az erö, bölcseség és szeretet 
közötti öszhangzat helyreállitása által vélte az emberiséget ujjá al
kotni. Egy társadalmat rajzol tehát le, melly egy élethossziglan vá· 
lasztott fö által kormányoztatik, ki az Istent képviseli s akitöl három 
minist~r függ, ezek egyikének a haderő feletti rendelkezés, másiká· 
nak a tudományok terjesztése, a harmadiknak végre a társadalmi 
egység s az élet fentartása lévén teendöje. Vajjon nem a római szék 
egyetemes monarchiája-e ez? Szerzetes létére társadalmi intézménye 
példányképeül a kolostort !! az egyházi hierarchiát állitja föl; a nap 
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lakói valamennyion mé1·téklete~ségi ét> szegénységi fogadalmat tesz
nek ; négy órai munka naponkint elegendő a csekély szükségek fe
dezésére j a többi a tudományokra fordittatik, atkaralván az emberi 
it>meretek összegét. A javak és niík kiizöt>ek; a család és szolgaság 
eltörölvék ; a házi szolgálat köz foglalkozásokká vagyon átalaki~va; 

s a hatalom vagy helycsebLen mondva a munkások kormányzása a 
rangfokozat rnimlen lépcslijén egy férfi és egy nií által gyako
roltatik. 

"Aki mngát valamellyik tudományLan vagy kézi mesterségLen 
kitüntette, tisztviselö\·é tétetik, s mindenki mesterek és birák gyanánt 
tekinti azokat; ezek ügyelnek fel a mezök és legelök felett; aki több 
mesterséget tud s ti!kélete~ei...Lcn :;yakorolja azokat, nagyobb figye
lemben ré~zeslil." Es ime itt van a képe~ség rangfokozata (hieral·· 
chia), épen ugy miként az a ~aiut-:;imonisták által hirdettetett, uem 
hiányozván abban még a legföbL atya. vagyis az ipar-pápa sem. Ezen 
tisztviselök nagy tekintel y ly el Lirnak, i télnek sőt halállal i~ büntet
nek és pedig sommás uton ; a végrehajtói é~ bil'ói hatalommal a val
lásit is egyesítik, mindegyik alárcncieltjöknek kiveszik fül-gyónását 
s:azt sajá~ gyónásukital egyetemben felebLvalúikhoz juttatják. Ekké1!t 
i:i nern riad vissza a communismus szükséges következményeitöl, 
vagyis a legnagyobb zsarnokságt61, melly valaha létezett j a faj fo
kozatos nemesitésének czéljából még a nemzés is bizonyos szabályok 
alá van vetve, s igy ajszábadság még a szerelemben is végképen szám
üzve. A nők kitárják kecseiket, a tisztviselök összeválogatják a pá
t•okat az általa cinicuf! meztelcnséggel tervezett szabályok és a csil
lagjóslati észleletek szerint, mellyek felett ii szánalomra méltú böl
cseséggel terjeszkedik ki. 

Ezen reud.szer segélyével ~L nap lakói nagy Lan tökéletesi ten
dették a tudományt és társadalmat, ekéket készitendettek, mellyeket 
vitorla vala ruozgásba hozandó, s lwjókat, mellyek vitorla és evezők 
nélkül valának hajózandók, repülendettek s kifürkészendették az ég 
megmérhetetlen távolában fekvő csillagokat, kihallgatandották a 
menoyei körök összhangzatos énekét, majdnem elérhetlen hosszu 
életkorig élendettek, süt képesek leendettek winden hetven évben 
megfiatalodni. Ekként Campanella az erkölcsi természettel megvál
toztatá egyszersmind a physikai természetet is, a tapat~ztalat és okos
kodás helyére a képzelödést állitván. 

Mindaz:Htal a csillagjóslat s az elvetemedett scholastika alkotta 
emez Ől·jöngesck közepett i~ mélyen oeható és uj észrevételekkel 
gaz(lagitiL a tiil't~nclmct, ús a rC.mai udvar fcnRiíbb politikáját; hiírtii-
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néböl egy levelet intézett 11. Fülöphöz, magához kérv(~n iit rhhr>n, 
miután Spanyolországot illetőleg felette fontos dolgokat volna vele 
közlendö, és valóban könyvek nélktll s tiz év óta egy szHk kunyhócs
kában (in tuguriolo ang•Hito) tökéletesen ismer·te az okokat, mellyek 
késöbb az akkor még teljell tényében álló 11panyol hatalom hanyatlá
sát eléidézték '). Az el~/; nk szeriute a spanyol faj gőgös clkiilönözött
sége volt, amiért i~:~ azt tanáct~lá, hogy a >~pauyolok lépjenek bazas
ságra a fiamaodo kkal, németekkel és uápolyiakkal, ami megsziintetné 
azon gyűlöletet, mellyet az idegeot:k a spanyolok ir·áut. táplálnak, 

·habár más ré~zröl fényüzésöket ~zive~;en utárwzzák; s minthogy le
hetetlt:nség volna ezen gőgös népet az idegeoek 11zok:it\aira tert:lni, 
ezeket kelleve a spanyol 11zokásokhuz édel.'gt:tni. ~agy jt"le e ~ögnek 
az is, hogy wídön olly dim;ö tetteket hajtának vf.gre, nem jutott 
eszökbe azokat feljegyezui. "Az iin l.uhói és gl"l{jai elszt'genyitvén a1. 
alatt valókat, eh~zegér.yitik önt is (wo ri dá 11. királynak). Al-kil"ályok
nak és kormáoyzóknalc l""'ak azért meuuek el, hogy elkölthessék 
pénzöket s a gyöoyö.-ök között töukre tehes~:~tÍk magukat; azután a 
hetvenkedés é~ fényih•,éH áltul kitueritve vil!l~:~zatémek Spanyolor
szágba, ottan zilált vagyovi állapotukat helyre iiteodők, jobbra balra 
rabolnak és Ütmét m••ggaz.da~odváu ujMI megkezdik eliíbbi élet
módjokat, és ezer utt.t ki tudnak gondolni a szegény nép kízsaro
lására." 

És épen azon hilla. ruiszerint 11. "z.erzeményt megtartani nem 
tudta, volt az oka, lw~y Spanyolország az egyetemes monarchiára 
nem vergödhetett, söt inkább az örvénybe siilyedt. De aki az igaz
:;ágot idő előtt megut•mdja, nt'm kedves t~em a királyok sem a népek 
elött, az elsők ugy rnikéut az utóbLiak c13akis a hizelgőket szeretvén; 
ugyanazért ezek nem tiir·ödtek vele, amRzok pedig iildözték a szerze
test, ki felfedezé, milly ro~;zul valának az adbk kivetve, hogy egyedül 
a szegényeket terbelnék, a nemesek a polgárokra, t:zek ismét a mes
tereml:.erek é~ parasztok vállaim hárítván azokat; és hasonlóan a mi 
direct é.; índirect adózásunkhoz egy rend!lzert hozott javaslatba, csak 
kevéssé terhelvén meg a szükséges, é:s sulyosabban a fényüzési czik
keket 2); a fejadót elveti 11 C!iakis az állandó javakat adóztatja 
meg. 

Valóban ja'1zan gaz•lászati tanok ~ annyi idővel eHíbb mintsem 

1 ; i'iullo uwno.rchin ;ypngruwllt. Ut..l.nuyoamtlott Berlillheu J,Q40-beu. 

'1 Vedigal P.xigatwr pro ttee~ssa.r·i ;,, ·rebus pal"'lmm . p•·o ·'"P":tfuJ., lary;u.• ; 

·r!O'It olia lwna qu.am c~rta lll st11Mli.a grrwen.tu r. 

XV. 
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;~zok J.al:\.rozuttan t.anittattak volna! Ugyanc::~ak ottan ja\·aslatba bo
zntott a rokkantak egybegyUjtese s a tengerész ifjak számára egy 
szakiskola felállitása; egy menhely es kiházasitási alap a katonák 
leányai részére j ingyen-kiilcséinök a sze~ényeknek zálogt·a, .azaz olly 
kölcsiinh:lzak, mellyek méltán m'~gérdemelnék a ),iinyürületes nevet; 
bankok, mellyekbe a>~ alattvalók tilkéiket bntehetnrk, rendeR száma
dás vitetvén azok elhelyezél!ériíl é.: kamatairlll; ajánlja továbbá., hogy 
erős h:~;jllhad tát·tassék, miután a tenget· kulcsn kul('.l\n egyszersmind 
a világnak j hogy a gyarmatokat es hóflitá~okat illetiilcl; ne utánoz
tas~anak a frrmcziák, qu! quum multa ac quisiverio t,.. nihil 
s c r v a v e l' 11 n t, mert nem tudják magnkat mét·sékelni s egy rész
ről sokat követelnek, más réRzri)J tnlságo~ szabadságot engednek, 
ma sulidséggel és jóság·gal holnap kiméletlen szigorral bánnak alatt
valóikkal. Javasolja továbbá az elméknek a hittani ször~z{tlbarwga

tasok terél'iíl a történelem, földleir:\R, szóval, a valódi világ felé le
cmW irányzását, nem külön1en egy egyiintetil törvénykönyv behoza
t;~l:\t; ajánlja még, hogy a hivatalo!~ min<len arra képesség~el bit·ó 
egyének cli)tt nyitva álljanak s a született nemesek vagy a meggaz
dagodottak mentiil kevesebb kedvezésben részeRittessenek; sziiksé
gesnek tartja végre, hogy az embernek a dicsilségre és a jó hit·név 
megszerzését·e ösztön adassék, a di<~svágynak nemes czél tüzessék, a 
pénzek egyenlősittessenek s az iparágak, mellyek a b:\ny:'ikmíl jöve
delmezöbbek, tevékenységre serkentes~enelc Azután a nagyszet·ü 
felfedezl~~clnr. vetvén ~zemeit, biirtiinében flz cmhe1·iség biztos hala
dásának g,viinyiirteljes szemlélésével vigasztalá mngát mondván: "A 
jövi) sz;\zadban be leszen végezve az emheri~ég átalakniása; eleink 
romhohís r~zutáu fiilépités, egy uj monarehia sa tiirvónyek tökéletes 
átváltozlntú;n jiivend létre." Ezen bizalmat a felfedezéseken kivül 
még inkább az cmbe1·i jellem ereje költé fpJ benne: ,, Hogynn úJla
podhatnék meg az emhNi nem szabad halacllisa- igy szólt ö -
midön nerryvcnnyolcz ÓI'ai kinzás nem lwjthatá meg egy szegény 
bölcsész nkaratút s nem csikarhatott ki belöle egy olly szót, mellyet 
az kimondani nem akart?" 

l,olitlkai gazdnp;zal. 

,\z nlasz ldizotíu·~aságok fenállásának korában n.z emberek, kik 
azokat k01·mányozák, a magán életet megszokva ismerték a gazdá
szat és nmnl<a bec;,ét s fontoRl'lágJit, s azok 8znb:Uyait a pnlgá1·i csa· 
láchn is alknlmnzblk. Elmondhatjuk teMt, hogy mi közöttiink sziile
tett meg a politikai gazdászat, arnolly többé nem e~npán a h1\boruba 
helyezé az államok et·ejét. A nagy monat·ehilik m~:~galakultával a 
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születés vagy ármány által felemelkedett s a fondorlatok által tárnil
gatott ministerek nem tudtak egyebet mint a kincseket a királyok 
mártéktelen szükségeire elpazarolni. Késöbb ezeknek, miután az 
állam egyetemes vezetését magukhoz ragadták, a hivatalnokok és 
hadsereg fentartása végett folytonosan pénzre volt szükségök, s eza
latt a kereskedelem eddig nem látott fontosflágra emelkedett. A figye
lem tehát szükségképen a gazdagRág tudománya felé irányult, s legel
söben is az olalilzok boztak létre olly müveket, mellyekbeu a nemzet
gazdászat bizonyos rendszerbe vala öntve. 

Serra. 
A consenzai Antonio 8erra ( 16lnl mint Carupn.nella biintá1·sa a 

Vicariatus börtönében ülvén Lemos alkirályhoz egy értekezést inté
zett a z o n ok ok r ó l , m e ll y e k a z o r s z á g o k a t a r a n y- és 
e z üst b e n g a z d a g okká t e h e t i le A vagyonosság kutföi 
szerinte vagy természetesek, mint a bányák, vagy esetlegesek. és 
pedig közönségesek vagy kiilönösek, aszerint amint azok mindcn 
országban vagy csak némellyekben találhatók fel. A köziinségesekhez 
sorozhatók a különféle iparágak, a lakosok jelleme, a terjedt keres
kedelem s a bölcs kormány; a részletesekhez pedig a föld termé
kenysége és a kedvező helyzet. Az ipart eléje teszi a földmüvelésnek, 
mert annak terményei határtalanul sokasithaták: a földterület, melly 
száz köblöt fogad be, nem jövedelmez tiibbet, ha az százötven köböl
lel vettetik be, miglen az iparnemek megszázszorozha~ják a jövedel
met, anélkül hogy a költségeket aránylagosan emelni kellene. 

Ö is azon kevés olaszok egyike tehát, kik az ipar-rendszer ruci
lett buzogtak, és pedig azon idöben, midéín ezen igazságok felette uj 
hangzásuak valának. Mint az akkori politikusok valamennyien ü is 
csodálta Velenczét, melly rnind<mtiil megfosztva csupán kereskedelme 
és állandó bölcs kormánya által gazdagságban feliilmulta Nápolyt, 
ruig a nápolyi királyságban minden alkirálylyal s a pápai állnmban 
minden pápával v:UtozlÍB {~llotl be. 

Gyakorlatban a kalmá1·i é)! kizárú eszmék 111·alkodtak; a sok 
pénz az ország vagyonosságának tekintetett, s ugyanazért fó fontos
ságu dolog volt azt, hamindjárt a mások hátrányával is, szaporítani, 
kiváltságokhoz jutni s a kormánytól védő intézkedéseket s folytonos 
közbelépést követelni. VII. Henrik angol király megszabta a ruha
nemüek, kalapok s napszám árát, s Baco dicsérettel halmozá el öt 

azért; lV. Hemik franczia király nemcsak megerősíté JX. Károly
nak a czéhekre vonatkozó kibocsátványait, de a kereskediikön kivül 
még a kézmüveseket. is azok alá vetette. Kiilönilsen V. Károly tette 

iiR* 
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tönkre a politikai gazdá~zatot, aki épen ugy mint a hübéri idökben a 
hl\boru esélyeiben ke1·este a gazdagságot. ezenkivül a közigazgatásba 
behozta azon hibákat és tévelyeket, tm~llyek nevénE>k árnyékában 
megfirökiték magukat: a négert>kkel val ú kereskedéBt törvényesnek 
ismnrte el, a munkát bizonyoM o:sztályoknnk tartotta fen s képtelen 
kizárásai :Utal a gyarmatokat 11z anyuort>zágn~tk feláldozta. 

A pt'mzek meghamisítása a kormányok által gyakran !lzinten 
alkalmas eszköznek tartatott a meggazdagodáHra. é~:~ szomoru követ
kezményei daczára folytattatott az. V. Károly 11 <'aNtili~ti és más meg
hamisitott arany !lcudóknak nagy mérvhen lP.tt kibocsÍitá~által meg
buktatá a mieinket. Eközben azonban némellyek alaposan tanulmá
nyozni kezdék a pénzügyet é!! Ga!!pare Scaruffi grM, a reggioi pénz
verde igaz~atója (l ií79), a pénzek s az arany és ezüst kö:r.ütt létező 
v:~l<idi lll':'tny felett irt értekezéHében (Discort>o supra le monete e la 
vera prnporzione f1·a l' oro e l':ngento) egy általánoH reformot hozott 
javaslatba, melly szerint azok suly és érték tekintetében egyenlösi
tt>ndi)k IP!tek volna; de e gondolat, hah:ír azut:ín még sokszor meg
l~jnlt, egf.s?. nap,jainkig ~~sak jámbor ohajtás maradt. Bernardo Da
vanzati is értekezett a pénzekrtíl és váltókról. de anélkül, hogy mé
lyen behatott volna tárgyá.ba. Gian Donato Turboio értekezései a 
nápolyi királyságban forgó pénzek köriil felmeriilt egyes rendetlen
ségeket veszik bonczkés alá. 

Jogtudomán)·. 
Jóllehet a gyakorlati jogtudósok szent.ségtelenitésnek tartották 

az irodalomnak a jogtudományba való behozatalát, mindazáltal ez csak 
akkor haladhatott előre, midön a nyelvtudomány tár~ittatott vele, 
avégből hvgy a római jogtudósok törvényes szavainak és technikus 
kifejezéseinek valódi értékök megismet·te~!:lék. Ujjá~tlkotó_jának a 
milanoi Andrea Alciato (1492 -lf>50) tartatik. Bourgesben taoárko
dott e?. hatszáz scudo fizetéssel s el akarván ouoét távo?.m, a király 
h:homsz:ízzal toldá azt meg, a korunaöri\k,'\s pedig né~yszáz scudo 
ét·tékii érernmel ajándékozá meg, é~ l. Ferencz néha hallgnt6i között 
Hit. Alciato még most sem lévén kielégítve elutazott s eze•· ötszáz 
scudo fizetés rnellett Páviában késllbb Bnlognában és Ferrarában ta
nitutt, anPikül azonban, hogy valabn meg lett volna elé~edve. Mint 
irodalmilr é~ tudó!~. megtisztitá. a római jognak izetlen idézetekkel, 
szemérem~;értö története)( kel és t~ánti kálú ok nRk odások kal tel_je~; 

Jll(~z~jét, é~ jó irály t, ~7.abályt~zel'ii roerwtet HS helyes nyelvt1szt:!et ho
:r.ott be a b ba. ~~kk<\nt jobban behatott a törvények szellem ébe, rnint 
azok magyad.:r.ói tenni !lzokták, jóllehet nem látná 1issu•köttetésiiket 
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s nem értene, hogyan származtak legyen a positi v törn\nyek ~1. 

észjogbó l. 
Az ügyvédek és taná1·ok me~rótták öt mint irodalmárt, de a 

tolosai Giaeomo Cujaccio (ló2:U- 911) az ií nyomain haladva felül
multa az összes polgári jogtudót>okat, megtisztítván a jogot sze ny folt
jaitól, elmondván ami eliítte valaha moudathatott s a ször·szálhal'gatú 
scholastikaí értelmezéseket eg·yetemes tudományossaggal piltolvá.n. 
Mindazáltal kicsinyiette az ügyködest és 11z ujabb törvények alkalma
zását. 

A párizsi Budens Vilmos (1467-1540) a Paudectak !'<·letti 
jegyzeteiben helyesen alkalmazta a nyelvtudományt és tiirténelmet 
a római jogra. C h a r l es Dnmoulin l 1500-nö) L' Húpital által 
pártoltatva, alaposan tanulmányozta a hübéri r·endszert. A fnun:zia 
királyok megsemn•isiték a hiihériseget, l:<~lilöp August megfoszt\'1\.n azt 
hadüzeneti jogatól, szent Lajo~> törvényhatóságától, Szép-Fiilöp pedig 
pénzveretési jogától, de mind,~zek által inkább csak jogr·a s nenr Ira
talomra tettekszert; III. Henrik 1579.ik évi kibocsátványáh:~n meg
parancsoitu az állam-ministernek, hogy tudomást l!zerezzen m11gának 
a Hiurak bitorlásairól, de titokban kivánta azt tétetni, ezáltal hatal
mát és gyengeségét egyaránt kitiintetvén. Ehhez járul, hogy a fel
söbb or;ztályokhan it> kitört a f01·radalom ; ami a népet illeti, ez még 
egészen észrevétlenül nyögiitt a hiibéresek által rája rakott terhek 
alatt, azok igaztalansága tuléh•én hatalmokat. Dumoulin eg és zen a 
népig le akará vezetni a politikai forradalom következményeit, mind
azáltal tiAztelethen tartá, halHir egy11zer,;mind szabatoslln kimrrte, a 
szerzeU jog-okat. Nem vitte sokra, de szerenc;,és volt kevesbiteni az 
uri jogokat, mellyek a jobbágy minden cselekvésére iJlom-nehéz~;ég· 
gel sulyot~odtak, s a római töt·vényekbon és az é!!zben keresdt a:.wkt-a 
nézve korlátokat. Nagyobb nevezetesKégre emelkedett O bs e r· v a
tions contre les petit••11 dates (1541') ézimü s Il.Gyttla 
pápa követelései ellen il'linyzott munká,1a által, amnllyr•• vonatkozú
lag Montmorency Auné ezt mondá I. Ferencz franczia királynak : 
n Amit az ön harminczezer katonája nem birt megtenni, megtette ezen 
emberke eme kr)nyvecHkéjé•;el." A lkalma:;int a pt·otestánsok tanait 
sajátitá el, mellyeket itten erö~en védelmezett s a mellyek neki an
nyi víszontagságot okoztak. Ügyvédi Azöváltásai elé rendesen ezen 
szavakat irta: "É.n, aki senkinek sem engedem oda az elsöséget s 
akit senki sem oktathat semmire." 

A pr~testánsok ellene müködtek a katholikusok eszmé
nyének s az rriit, a tényt és az értelem feletti uralmat eme!-



tek trrmra; nz ti jugtudományuk csakis ;~zon társndalmi tények sta
tistikájára szoritkozott, mellyek a vihtgot hatalmukban tartják; mind
azáltal egygyé és egyotemessé nkal'ták alakitani a természet-jogot. 
ekként valódi töt·vényességt•e tcendiik szert. De azt hivék, hogy ezen 
jogot a rúmai codexben fogják feltalálni s hogy az ebben megallapi
tott társadalmi viszonyok képezik a polgári rend netovábbját. Az ö 
metaphysikai alapjok nem az emberi tökély valósitásának erkölcsi 
szükségében, hanem a jó utáni általános vágyban állott, s igy az igaz 
és igaztalan fogalmát az határozván meg, vajjon az a boldogságra 
vezet-e vagy sem, az egyetemes értelem helyett az egyéni érziilet 
lett illetékes bit•óvá. 

A XVI. század második fele a jogtudomány aranykorának mon
datott. Elég legyen itten felemlítenünk a franczia Duaren-t s Bar
nabé Bl'isson-t, kit Párizsban a tizPnhatos bizottság felakasztatott 
(1591); a portugat származásu Govea-t; az alessandriai Giulio Claro-t, 
ki Sententiarum receptarum opus (1525) s Pratica 
c i v i l e e c r i m i n a l e czimü müveiröl nevezetes; Giacomo Menn
chiot (-l G0 7), ki Páviában s több egyetemen tanárkodott, s akinek 
munkái még ma is jú hirben állanak ; a hollandi Arnoldus Vinnitts-t 
s a római Prospero l<'arinacio-t, végül pedig a pál'Í zsi Denia Geoffroi-t 
C o r p us j u r is c i v i l is (ln 83) czimü rem ck müvével. 

AzonkivUI, hogy a régi Wrvényekben levö tollhibák kijavittat
tak, a Trihonianus által okozott t•ombolár;ok üttettek helyre j késöbb 
több merészséggel a savoyai Antoine Favt·e azt állítja, hogy a törvény 
annyira meg van rontva és csonkitva, miként szükséges volna azt 
számüzni, és az az érdeme csakugyan mcgvan, hogy egész teljessé
gében fölfogta azt, és olly véleményoket koczkáztatott, mellyek a 
szokottaktól egészen eltérök valának. Hotmao !A n t i t r i b o n i
a n us) Tri honianusnak vétekül rója fel, hogy az et·edeti törvénytu
dósokat tévutra vezette, az egyes helyeket megcsonkitotta vagy 
átraktaj é8 dic~>érettel halmozván el a római jogtudósokat kárhoz
tatja Justinián gyiijteményd s kimutatj<~, mennyi elavult dolog legyen 
találltató abban, rninél fogva ostobaság ama penészes formulákat fen
tat·taui. A sienai Alessandro Tut·amini (- !55~:<), elöbb Rómában az
után szülöföldjén nemkülönben Nápolyban és J:<'enarában tanár, egy 
ertekezést irt e ez im alatt: D e l e g i b us P a n d e c t a r um, am ell y 
munka, bár nem érdemlé, egészen a feledékenységnek adatott át a 
tndomány történetirói által. Ulpianustól eitérve szent Tamással a ter
mészet törvényét·öl azt mondja, hogy az nem egyéb, mint az örök 
Wrvénynek az eszcR teremtményben való részesülése, ekként a te· 



remtiínek a /•za n <~~?. által roy ih·á11il<Jlt akaratá.L lé\•éu annak alap 
jául; ennek kiivclkcztébnn ngycnW a~ minrlcn népnél s olly .,-,iltoz
hatlan szabályaiban miníj változatos kiivctkeztetéseibcn. liiinthogy 
azonban az, ~sa kis n bmt~ií sze n tesitéstöl ll)'Crvén tekintélyét, a szcn
,·edélyek ellenében nem elegend/í s nem is :Ulapitja meg a jogok 
mértékét és módosulásait, szükséges azt egy polgári törvénynyf'l pó· 
tolni, a mellyet az idök-, éghajlatok- és szokásokhoz kell alkalmnzni, 
minél fogva még az egyes tárgyakat érdeklő törvények is összhang· 
zásban állanak a nemzet politikai reudszerével. A törvénp•k ngy
szerüek, keve~-;ek, r1ividek és végrehajthatók legyenek; s a biintt>h'
sekben nem az ember kegyetlensége de a töt·vény egyensulya tünjék 
ld. A polgát·i méltányosság teendöje .a törvényt javítani, midön ez 
vagy általánosabban átkarol valameily esetet mint kellene, vagy pe· 
dig nem eléggé t•észl<'tesen veszi szemiigyr·e azt; és ezáltal van su· 
gallva a r(Jmai törvények legnagyobb része, amellyek dicsérctére 
Turarnini behizonyitja, hogy azok a termP-szet WrvPnyébiil szár
maztak. 

IV. Pius ki akat•á ja\·ittatni Gratianus D c c r e t um á t, melly
ben az igaz a hamissal összevegyítve találtatik, s hol a cánonok ért
hetetlenek vagy mcgcsonkitottnk, az idötan pedig hibás; s egy bi
zottságot alakitott evégre, melly XIII. Gergely alatt csakugyan be
végzé ruunkáját ( 15R2). l<~s ekkor jelent meg az összes egyházi jog 
pompás kiadása, kijavitva ugyan de mindazáltal még mindig sok hi
bával és áldecretálisokk:d. 

Nemzetközi jog. 
Nagy lendületet nyert a jogtudomány a nemzetközi jog megál

lapitása által, melly kezdetben csakis egyes hittani esrtekre, a posi
tiv és helyi jog hasonlóságaira (analogia), szokásokra, példálua s né
melly régi emlékekre -- minö pl. a hirnök·jog - szoritkuzott, most 
azonban szélesebb jogalapra fektettetvén, ellön ismerve, hogy az el
lenségnek is vagynak bizonyos jogai , s a türvényszerü jogczimnek 
nagyobb erö tulajdonittaiott mint a Ieeresztényellenes hóditás bevég-
7.elt tényeinek. A jelesebb szerzök még mindig a hittudósok , illyen 
pl. Francesco da Vittaria domonkos rcndü szerzete s és salamancai 
tanár (P r a e l e r t i o n c s t h c o l o g i c a e), ki a kormányt isteni in
tézményböl származtatja, és azt tanitja, hogy valamint a nemzet több
sége a királyt, ugy a keresztények több:~ége a császárt választja. 
J%hez hasonlóan tanítványa Domenico Soto azt állítja, hogy az in· 
diánok tulajdonaik és a felségi jog felett szabadon rendelkezhetnek, 
megtámadja a l'ah~zolga-kereskedé!!t, ~ mindig alWll ignzs:igoHHaig (;~ 
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ember!'zeretet szúl belőle, melly épen olly közönséges a spanyol hit
tudósok mint •·itka míniszte1·eik kiizött. Baldass11re Ayala, a Farnese 
herezeg föparancsnokf!ága alatt álló német-alföldi hadsereg hadbirá
ja; a há boru jogáról s kiitelességeiröl ugyszintén a 

k a t o n a i fe g y e l em r ő l irt rnunkájában a háboru igaztalanságá
ról értekezik. tagadja a jogot, mellynél fogva a hitetlenek vallási in
dokból megtámadhatók lennének, még akkor is ha arra a pápa fel
hatalmazást adna j mert a hitetlenség ijenkit Hem foszt mE'g 111. ural

kodási jogtól. 
Albl'rico GPntilt>-

Alberico Hrmtile (1551 -1611), olas;G protestans és oxfordi tanár, 
kit már több izh,~n emliténk, nem szo•·itknzott ~'gyed ül a _római jogra, 
melly akkor e~upán AngolorP.zágban tauittatott tudományosan. hol 
a helyhatósági törvényköny előadása a közjog szabálytalan iskolái
ra (I n n s of C o u r t) bizatott, de a lormészeti tudományt fürkészte, 

továbbá bebizonyitá a követségek fontosságát és szentségét (D e l e

g a t i o n i bus) és a;-.t álli tá, hogy n vallál!'kiilönh!!ég senkit nem foszt 
meg követ-küldé!li jogától; hogy a közhivatalnokok elleni várlak a 

közöns~gns töJ'Vényszékek elé vihAtök. F.zlln és más kön; veiben 
(D e p o t e s t a t e r e g i s a b so l 11 t R, D e v i e i v i u m i n r e g e m 
sem p e r i n jus t a) ö alapítá mP-g voltakPpen a közjog· iRkoláját. () 
volt az elsií , ki D e j 11 r e b e l l i (l fl 98) czimii mü,·éhen a háboru
ban levő nemzetek kör.öt.ti jogot rP-nORZflrP.sPn tÁrgyalta; megv1tatja ii 

ebbt~n R fő pontok:~t, egybefoglalja az öt mP.gelözii irók véleményeit, 
~józan itélettel éR teljeR sza.harliiággHI mnr.rljA ki Raját nézeteit. Az 
adott szó megtartását RZiikRégesnek tnrtja, R v. Károlyt ée xn. La
jost megrója; a szövetkezl>Ai kötélleket n~>m szni"OF!an kötelező (~:~t r i
c t i j u r i s) de jóhi!;zemii (h o n a e fi o P- i) szerziirléFeknek v éli; a 
vallási háboruk eme km·szakáhan kinyilatkoztatja, hogy a hit dolgá
hani versengések nem szolgáltatnak okot a háhorura, s hogy az ak
koriak egyedül pártoskorlási RzellP-mhöl Rzármaztstk legyen. 

Grotiii!•-
Az ö könyve adá valóRzini.ileg az es?.mét, bizonylir11 peoig a 

gondolatmenetet Hugo Grotitt~nak (Groot, J i'i83-Hi46), ki vala
mennyi elődjét felülmulta a termi>~zet- jog visAzaá.llitásában, <'gy olly 
rendszer segélyével, mellyhen még Ölisze valának zavarva az elemek, 
mellyek késöbb pontosan elkülönöztettek. Akkor tiint ö fel, midön 
Machiavelli, Luther, Calvin, V. Károly és Richelieu megsemmisiték a 
régi közjogot j és a vad kegyetlenséggel folytatott háboruk s pusztítá
tások arra bát01·iták iH, hogy egy gyógyszert találna fel ezek ellené-
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ben, ~ mint rnondá, tnegc:"~áfolná. azokat, kik azt álliták, hogy a né
peknek ninesenek egymásiránti kötelezettségeik, s ho gy háborus idö
ben minden szabad. 

Alkalmasint ezért ezimzé könyvét Jus b e ll i (16:H) nem pedig 
.J us G e n t i u m-uak, s maga a háboru szinhelyére ment, ottan a nem
zetközi kötelmekről tanítást tartandó. De hogyan lehessen mPggyőzni 
a neruzetf1ket, mellyek között a vallási vélemények különfélesége 
kölönböző pohtikai érdekeket teremtett s egyszersmind azt okozta, 
hogy az igazságot különfélekép értelmezzék 't Ra voll pont 1 amelly
ben mindannyian megegye z tP.k, az csak a régiség iránti tisztelet le
hetett, é~ erre hinükozott Grotiue:, a jog eszméjéből vont következte
teseknek et·öt kölcsönzendö; s annak még akkor is, midön a lelkiisme
ret által javasoltatott, csak ugy tnlajcionitott értéket, ha a régi törté
nelem által támogattatott. UgyanazP-rt I·Iomér , Virgil, Tacitus és 
Thueydides-ben kutatja, milly kötelezettségeket szab elé a béke, s 
minö visszaéléseket enged meg a háborn 1), anélkiil hogy Ingkevésb
bé is törödnék az elöhbitől egészen kölönbözii s mi több keresztény 
társildalom uj gonrlolkozásmódjával, ,-agy figyelembe venné, hogy ez 
az iparra és az egyesek általános szabadságára, mig ellenbPn a régi 
a henyelésre és rahBiwlgaságrA- volt alapítva. 

Az innét vont kii\'etkeztf!tések t-ermészetesen felette kegyetlenek 
valának; de miut~n az eszmP,k, mellyek köziitt felnőtt, egészen más 
módon támogaták a IP)kii~meret ~zavait, egy olly különböztetésre 
kénys7.Prittetett, m•dlynek mi kiize Bem volt az általa felállitott alnp
pal, é.- :\Z ember tár,;ulá~i i.iwT.tönéhöl szát·mt~zolt természet-jog mellett 
kénytelen volt megengenni egy másikat, az ugynev~zett nemzetközi 
jogot; a jogi kiitelezettségE>t megkiilön.bözteti az erkölcsitöl, az igaz
ságos~ágot, a népek kö1.érziiletének eme leliny:H, a mP.t·séklettöl, mt>lly-

1) Megjegyzenil í-i, hogy ö ezlln idézeleket 11~m föltétlen tekinté ly de csu
pán 11 közérzület hizonyitékai gyRDánt hozza fel azon idöben , midöu uz emb.,rek 
inkáb h bittek aszövegeknek mint RZ észnek. De halljuk öt maglLl : .En e törvény mal
lett épen nem u.zért hoztam fel bizonyságokul a hölcMéRzPket, t.örténetir6kat, köl· 
töket és sz6nokokat, minthu. őket részrehajlatlan tekintélyeknek tartanám . mert 
gyakran feláldozták ök az igazságot majd a felekezeti elöitéletekuek, majd a 
tárgy természetének, majd végre ügyök érdekének ; de midön t{;bb , külöubözö 
•zázad és országból val6 szerziík egyhangulag ugyanazon tan mellett nyilatkoz
nak, ezen általános talAlkozAs VILiameily egyetemes okra vezethető vissza, melly 
az általunk tárgyalt kérdésekben csakiM R természeti igazságosság elveinek vagy 
valameily egyetemes érzületnek valódi következtetése lehet. Az elsö a termé
szet.-jogra, az ntbbhi IL nemzetkö~i jogra czéloz." De jure belli et par.i.Y , proleg . 
.to. 



nel fogva a llCIIH:s lélek irtózik ltZ egy;ital:\han Ilelll !!ZiiksP,ge,; ront 
elkövetésétől. 

Ennek folytán nJinden jogot tcrmé~zetire éH önkényest·c oszt 
fel; a természeti jogot ngy ét·tdmczi, hogy az "ajúzan ész által belénk 
öntött szabály, mcllynél fogva szükségképen itéletet mondunk afe
lett, vajjon valamelly cselekvény igaztalan vagy erkölcsös, aszerint 
amint az az eszes természettel egyezii vagy nem, s hogy ekként az ls
ten, a természet szet zöje, az egyiket tiltja, a másikat parancsolja." 
Ezen határozatlan értelmezésbeo benfoglaltatik a morál eszméje ÍR, 

de azután visszatér, s a természet-jogot az általános és föltétlen ész
re alapítja, miként azt Cicero és a stoicu!lok tevék. 1) 

Az önkényes jog a törvényekböJ származi!' , és emberi vagy is
teni. Az isteni tökéletesen megegyez a természet-joggal, és egyete
mes vagy részletes. Az egyetemes az lsten alta! nyilatkoztatott ki 
az egész emberiségnek a teremtés után, később a vizözön után, vég
re Krisztus által ; a másik a héber nép sajátja s a keresztényeket 
nem kötelezi. Az emberi polgári, felsöbb rendü és nemzetközi : az el
ső a legfensőbb batalom által kibocsátott törvényekből származik ; a 
második az örökösödési, az uri s az érintett hatalomnak aláren
delt egyéb jogokat foglalja magában ; az utólsó kötelező erejüvé té
tetik több nép egyhangu akarata által. Ebből nyilik az átmenet a 
béke és háboru kötelezettségeire j elismeri a nemzetek függetlensé
gét, de nem a népek szabadllágát j föltételez egy korlátlan hatalmat, 
ugyszintén örökösödéstől rüggö országokat és olly fö uraságot, melly 
nem a természettől de politikai intézményektöl veszi eredetét; s ar
ról értekezvén, vajjon a királyolt tartoznak-e igéreteiket megtartani, 
ellentétet talál az absolut m01·ál és az idők vélemenye között. 

Nem egy kutföből származtatja ö tehát a jogot, de majd a társu
lási ö sztönhöl,majd a szokásból .. majd a természet egyetemes érzületé
ből: az ész mellé helyezi a kinyilatkoztatást; az ember teJ·mé
szeti állapotát kitudandó azt fiirkészi, miként kellett annak élnie a 
földi paradicsomban; azért hiányzik nála a szahatosság és szilárdság, 
és néha bevallja, hogy nem tudja tudományos származásukat a legjobb 
következtetéseknek, mellyekre őt az ét·zelem vezeti. Mackintosh, való
szinüleg korunk egyetlen remek pnblicistá.ja és Grotius nagy csodálója, 
megengedi, hogy az ö rendszere, se nem állandó, se nem tudományos; 

1) Eat quidem vera lez ree!D. ratio , natu•·ae rAmgi"Ue!~• , di.ffiuta in omne.•, 

~ni'UifOII~v, .•empiterna, quae tJooet ad nfjkium .iub~nrl.o , vr.land.o a f•·a.ude tl.elerrf.at. 
u,, repnhl. 



míg ugyanis a teJ'J111\szeti rend azt muta~ja, hogy a tudomány elemeit 
előbb az rmberi te1·mészetben kell l(eJ'esni s azokat az egyének vise
letének szabályozására azután alknlmazni, végiil pedig a nemzetek 
küzött fenálló viazonyokban elöfot·duló bonyolodott kérdések megol
dása végett azokhoz folyamodni, addig evvel ellenkezőleg Grotius 
a hadi és béke állapotnál időzik , csak esetlege:>en vévén s:r.emügyre 
az ös törvényeket amint azok az általa felvetett kérdéseknél felme
rültek ; ennek következtében nem fejti ki eléggé ezen alapszabályo
kat s nem oda helyezi , hol azok tárgyalása tanulságosabb leendett. 
Ollykor a tacitus-féle jósmodor által elhomályositva irálya tulzottan 
tudományos és hosszadalmas, s okoskodásai, noha kötönben tudomá
nyosak és élesek, nagy kárára szolgálnak az előadás világos meneté
nek, melly benne inkább a tudóst mintsem bölcsészt árulja el. 

Mindazáltal olly befolyást gyakorolt a gyakorlati és politikai 
világra, mint Baco a gondolkozási modona. A heidelbergi egyete
men 1\Z ö tana értelmezése végett az első ész- és nemzetközi jogi tan
szék állittatott fel. A hollandi és németországi egyetemek szivesen 
olvasták öt, s a classicusoknak fental'tott tiszteletben részesíttetett, 
munkája cum c om me nt is v a r i o r um nyomatván ki. Ekként uj
j:í.alkotá az erőszakos szenvedélyek közepett tönkrejutott tudományt; 
a közjogot kiragadta azon piszkokból, hol eddig rendesen fetrengett, 
visszavivén azt a~ örök igazságra s jóhiszemii, igazságos és amellett 
változatlan szabályokat adván annak ; a tudósok figyeimét a függö 
kérdések felé terelé, jóllehet maga azokat meg nem oldá, és kibocsá
tott egy codexet telve szabályokkal, mellyek noha önkényesen fel
állitott elvekből hozattak ki és a szentesitést nélkülözték, mindazál
tal felette üdvösek valának , miután voltaképen a külsö és belső köz
érdekekre alkalmazott észjogot képezték. Széttépetvén a vallási kö
telék, az, mivel pútolni akat·ták , nem lebetett ugyan tökéletes, 
mindazáltal legalkalmasabb volt evégre az embernek a vele született 
társulási ösztöne. E~en elv, melly a tát·sadalmat Machiavelli és Rous
seau irtózatos elméleteitől megóvja, elfogadtatott Puffendorf és 
mások sőt Gerard dc Rayneval által is, mindig nagyobb sulyt fektet
vén azonban ezek az cmbei'Í lelkiismeret s a történelmi tények te
kintélyére. Ezen idötöl fogva a nemzetközi jog a bölcselettel egye
temben mindig észszerű alapokon mozgott s némclly jelenkori irok 
által körülbelül összezavartatott a tulajdonképeni észjoggal. 

Most már az észjog ezen tudománya a társadalomban élő egyé
nek viseletének szabályzására alkalmaztatván, késöbb kiteJ:jeszke
<lett. az amaz elvekre is, mellyek által az et·kölcsi lényeknek tekintett 
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s winden tétdes jog nélkül egy társadalomban élö államuknak vezé
reltetniök kell; honnét azután a z ész- és m~mzetközi ,iog vegyes tu
dománya származott; és gyakran az emez uj tanát·ok által nevelt 
közvélemény oda kén,yszerité n királyokat ·, hogy tiszteletben· tarta
nák az igazságus~ágot és t-mberit~eget, sokkal inkább mint a régiek 
tevék, és védelmet bi1.tositott a gyr-ngéknek az erÖf!zak és hatalmas
kodás ellenében. 

Grotius a delft-i polgát·mester fia ,·olt, s Holland, Seeland és 
West-Fricsland ró államügyészévé választal ván Ma t' e l i b e r um 
czimü munkáját boc~átá közre (160H), megvédendő ezen elem közös 
birtokát és kö,·etkezésképen a hollanduk indiai kereskedését. A ma
laszt feletti \'ersP.llgések köYetkeztében elfogatván, 80káig fogságban 
turtatott ~697 lap), honnét azonban egy könyves ládában megszökött 
\ 1621). Ké~öbb Kriszlina svéd királynő szivesen fogndá udvarában, 
s követiíl Francziaországba küldé, de nem lévén képes az udvar 
illemszabályaihoz alkalmazkodni, sem az e)Ödz.obákban vuló szolgai 
ácsorgást türni, egy szcgletbe vonult, ottan a biblia glirög szövegét 
olvasandó. Egyébiránt a kereszténység buzg-b védelmezője volt, és 
Bzámos classicust olly szerencs1;sen fejtegetel t, hogy méltbnak talál
tatott a jelesebb tnrlósnk közé helyezlt'tni. 

HARMINCZKETTEDIK FEJEZET. 

H i t t a n i i r o rl. a I om. 

Az Pisi) vítatko?.~sok a katholikusok és vallásujitók között fe
lette gyengék valának, kf'vés miivelt~>éggel birván a papság s a scho
lastikus t•end~zedtez lévén ~zokva, ameily czélszerütlen fegyver vala 
a másnemü megtámadások ellenébf-n. Némellyek azonnal a keleti 
nyelvek és hermeneutica tanulmányozá~ára adták magukat, s kiilönii
sen Olaszm·Rzágban Luth~ tévelyei ellen számos czáfolatok bocsát
tattak közre, mellyek kö:díl nP.mellyek nlkalomszeriiP.k valának ugyan, 
de c~>ak egy sem maradt fen. V alóban cllodái a tos látni, milly kép
telen harczokra bizta ügyét Róm11. Illyen \'olt például a páduai Gi
rolamo Muzio, küliinben számos levelek, költemények, egyházi és vi
lági történelmek szerzöje, ki a protestaosok ellen irt könyveeskéiben 
felette csekély hittani tudományosságot árult el, éf! anélkül hogy 
egyeneflen megczMolná, csak csipdeRte öket, különösen a hitehagyott 



olat!Z•)k gyengéit tárvH.n f•ll; miudazáltal talán ui>gyobL hatást gya· 
korolt a köznépre mint a zártsorn viták. 

Áltulá.ban senki !H~m fogta t'P.] a felmeriilt kérdés horderejét s 
mindannyian ocla szoritkoztak. hogy a ré~zlete~ vitát egy olly ala
rendelt hiróHág előtt folytags:l.k, minö az <'gyéni >lsz vala, jóllehet el
lenfeleik eliitt mi értéke t>P.tn V(>lt a scholastikus érvelésnek, mióta a 
fótétel t. i. az egyház ttlkintnye, a hit emt· kiir;ös alapja, támadtatott 
meg. A katholikusolt nem fedezték fel a reformlltio gyenge oldalát s 
egyszerAmind elmulaszták a védelmi harezra ;;zállókat ana figyel
mezteTni, hogy flzt szoro!:':\n kim~rt korlátok kiiziHt folytassák. De a 
protestánsok l'em fogták fel (hucsak Bezát magát ki nem veszszük) a 
rnPgkezdett t~zellemi forradalom egész jell'ntőst'-gét, és anélkül hogy 
a felállitott tan összes kövelltezlllénytlit mt-ggondolhik volna, Pgyik 
tekintélyt leverve, azl egy másikkal pótolták , mellyet tö1·véoyesnek 
mondának; üldözték az ellenvéleményüeket, mert azt követelték, 
hogy egyedül csak ők vagynak az iga:.~sá.g birtokában, "' kiintkez•'·s
képen köteles1;égük a tévelyt elnyomni. Ha a kath. egyház a maga 
részére ugyanazon jogl)t igényeltt-, megtagadták azt tiile mint oly
lyantól, melly az lstentiíl ~!hagyatva a ~iitétség árnyában mararlt; rle 
hogyan utasítsák rendre 11. másbitiieket, kik azt hirdetvén, hog·y a 
kath. egyházat velök egyenliíen gyülölik, egyszersmind egyenlő sza
badságot követeltek maguknak a sz1:ntirás értelmezésében? mind
azáltal ezen vis~zás helyzet épen nem nyi tá fel szemeiket; szabad 

szárnyára bocsáták az emberi szellemet, de tilrvényekkel akarák azt 
kormányozni; a szabad vizsgálattal kérkedtek, s bitvallásokat és te
kintélyeket állitának feL l) 

Némellyek megkisérlék egyesiteni a vitatkozásokban használt 
két módszert, t. i. a tevöl~gest, rnelly a f;zentirás és a szent atyák 
közvetlen tekintélyéhez raga!'r.kodék, és a scholastikust, melly ugyan
azon alap-tekintélyekbiíl vezeté le köv('tkeztetéseit; s a hittani rend
szerek, másként L o c i c om rn u n es, nagy divatba jöttek a katho
likusok és protestánsok köziltt. Az elöbbiek különös<'n arra basznál
ták azokat, hogy szigoru órvelés áltnl az álolwskodást tönkre tegyék, 
s legnevezetesebb vala közöttiik Melcbior Can us L o c i t h e o l O· 

1) L~ dJ"o;l rl'r.raminer ,.,. 'JUf!.. l'on. do~'t. r·run·e . ~·~/. /.e Ji,ndem.eni d·u prutP.:t-

lantisme. J.~s prernie•··• R~f'onnaleur.9 -ne l'enlendh·en.l point a-in.;i; ils croyaient pouv01:r 

placPr {e.y colonf!e.v t l' Hl<!'(''" • rU /' f.YjJI'if h:u.mn.in. (<71 lel '711f rle {eu?' .• propres l?t'fllié

?"P.Y. M. De St.lel. 
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g 1 c 1 czimü munk~ja (Salamanca 156~), mellyben az ek cs irálynak 
megfelelö tudományossággal bölcselet és hittan párosul. 

Midön azonban Róma a trienti zsinat segélyével magához von· 
zotta az erkölcsi és szellemi élet winden elemeitsa hittan ujjáalkotasa 
és a fegyelem megjavítása által ismét eröhöz jutott, elnyomta a déli 
tartományok reformatiohoz való hajlamát, megnye1·é a legjelesebb 
elméket, s miként egy hóditó feladatául tüzé ki a tévelygi"iket kor
mánypálczajaalá visszavezetni; és harczosai támadó harczot kezdet
tek most, megállapitván az igazságnak kétségbevonhatlan szabályait 
s bebizonyítván, miként azon kivül nincs üdvösség. Valamint a azét
vert had maradványai a táborkar köriil gyülekeznek össze, ugy a 
katholikusok is szükségesnek érezték a pápa mellé sorakozni ; külö
nösen pedig a jezsuiták a megi(jodott katholiczizmus szellemétől lel
kesítve, azon pásztor támogatására szentelték magokat, aki körül 
alakitaodo az egy akol. Feléledni látszottak ekkor VII. Gergely 
igényei, mellyek szerint az egyház az állam felett korlátlan hatalom
mal bi1·; a pápa minden ítéleten feltil ali; s elveszti trónját azon feje
delem, ki az egyház kebeléből kilép. 

8l'llnrmiu. 
Ezen elöharczosok között legnevezdesebb volt a montepulci

anoi Bellarmiu Robert ( 154-2--1621) jezsuita, ki késöbb VIII. Kele
men által bibornokt:~ágra emeltetett., q u i a e i n o n h a b e t p a rem 
l<~ c c l es i a D e i q u o a d d o c t r i n am. A szentirás, a zsinatok, 
a szP.nt atyák tekintélye s a hittudósok egyhangu nézetei által támo
gatva ellenfeleit nem bántalmazza, hanem egyenesen és őszintén elő
terjesztvén véleményciket, azokat minden iskolai formaságok nélkül 
de világosan és szahatos rövidséggel megczáfolja. A világi hatalmat 
a testhez, a szellemit a lé!,~ It hez haiSonli~ja, jóllehet nem állapítj R meg 
a pápa közvetlen előjogát s az isteni jogot a politikai hatalom felett. 
Szerinte a pápának a polgád ügyekbe nem kell vala beavatkoznia, 
hűbéres államait kivéve; de hol a !!Zellemi rendrí:il van szó, ott min
dent tehet. A királyokat kénye-kedve szerint semmi szin alatt le 
nem teheti, kivévén ha azok hithéresei ; de m~ísnak adhatja országu
kat ott, hol azt a lelkek üdve igényli. Milly sokat adtak legyen mü
vére, kitetszik az ellene 11ikra szállt egyének nagy szám á bél. 1) 

1) Antibellarmin e~im alatt sz.íwo~au irtak ellene ; ezek kö~ött megemli
tésre méltók: S<·he•·zer ,\clfLm, Uber Sll.mnel, Vorstius Konrád, Albreeht Gyiirgy, 

Polen Amandus, C1·ell Lnjos, Amesius Vilmos ; ezel1en kivül pedig még Stuart .Ja

kab angol király is egy czáfolatot a•lot.t ki ellenv. J)qpJ~,~i~-Mornay végiil ez~n 
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Bellarmin mallett a kü~dterre léptek Labbe, Baronius, Hirmond, 
történeti érvekkel támogatván állitásaikat: mig ellenben Blondel, 
Daille, Salmasius, Usser lrhon primása Rtima elsüségét ostromolták, 
az apostoli egyház egyenlöségét igyekezvén bebizonyítani. Richer 
az egyházi kormányt a püspökök aristocratiája által mérsékelt mo
narchiához hasonlitván s a szentszek csalhatlanságát megtagadván, 
Du Perron sens·i érsek lépett fel ellene. Ezen mp~w egyike vala az 
elsőknek, kik a keresztény hitvitának szélesebb alapot adának, a Ifi
nyegesebb pontokra azaz az egyház sa1·kkövére fektetvén azt, s egy
szersmind megmutatván, ho,~y a pt·otestantismus nem bir a nyilvános 
vallási társadalom ismérvei v el, nem lévén annak szent, egyetemes, 
apostoli és államM papsága. 1) Ekkor a protestánsok kénytelenek va
láuak az egyházat a nyilvános társadalom jellegétől megfosztani s azt 
csupán szellemi társadalomnak tekinteni, melly bizonyos számu czik
kelyekböl álló hit illtal vala alapítva. 

~Iost tehát meg kelle mutatni, hogy a protestantismus alap
hitágazata, azaz az egyéni értelmezés, megsemmisité a szellemi tál·sa
dalom lényegét, megsemmisítvén a hitet; és itt szélesebb ter nyilt a 
küzdelemre, az lévén bebizonyitandó, hogy a magán itéll:'t nem ele
gendő tekintély. gvégbiíl Papin (l r, r, 7 -170fl) egész általanosságban 
szembe állítá az egyéni észt a tekintélylyel. Szerinte az emberek 
két részre oszlanak t. i. ollyanokra, kik hi:,znek, s ollyanokra, kik 
vizsgálódnak: tehát vagy egyik vagy másik, vagy mindent vagy 
semmit, vagy mindig függetlenek vagy mindig alárendeltek a hit 
dolgában. A ki az utóbbit teszi, az katholikus ; az elsli esetben pe
dig a2. igazságnak nincs többé kötelező jellege, s bármily tévelytől 
nem lehet azt megküliinbiiztetni. A protestánsnak nem lehet a zsi
dót, deistát s isten tagadót elkárhoztatni, mint:ín ezt csak ugy tehetné, 
ha ezek esze ellenében a tekintél y t állitaná fel. 

Innét azután azon következtetés vonatott , hogy a katholicziz
mus alapja nem valameily különv ál t ten y, de maga az összes emberi 
bizonyosság talpköve; ekként ellenfeleik a scepticismusról vádolák 
öket, miután azt állíták, hogy a vizsgálódás által semmi positív bizo-

ez im ·alatt lépett fel dleue : "A gouos:<sAg titka va~;y a pápa"ág történelme ; 
azaz hogyan jutott. hu.talm11 tet1lpontjftra ; s milly ellenzéket hoztak létre időn

ként ellene ;~ jómvaló emberek : mellyben a császárok, királyok s a keresztény 
fejedelmek jogai Bellarmin hihornok és Baronius állitásai ellen megvédetnek." 
(~~nmnr, \61\). 

1) Lá~rl GerbeL Oonp ,!"oúl .w.r Irt r•nul.rmJU.<P. du·étienn~. Pilriz~. 1831. 
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nyossághoz nem juthatnak : dc a katholikusok meg valának elégedve, 
hogy a tekintély elvét megszilárdithaták. 

Altalában a tizenhetedik század hittudósai sok tudományossá
got és jobb ítészetet árultatk el ; a történetírókat egyszerüen mel
lözve, elég legyen megernliteuünk Cornelius a Lapide-t, ki a protes
tánsok által it~ m•gy bcc~üléshen 1·észe;itteiett, tovább Gerbard és 
Glass lutheránwwkat s a kálvinista Ri vet t. A h~gjelesehb hittudósok 
a jczsuiták közöl kerültek ki j igy pl. Sirmond atya egy igen meré~z 
vitatkozást folytntott a két szin alatti 1í1JozáM felett j Macdonald 
észrevévén, hogy a történeiNn halaJá11a a ~zentirás részéről külön
bözö alaku értelmezéseket igéuyel, Sirnou Ricbanlot megelőzőleg a 

bibliai kritikát alkotá. kisebb merész~:~éggel ugyan de nagyobb elme~ 

éllel ; Petml a D o g m a t a t h e o l o g i c a cz.imü s felette hasznos 
munHja által ( 1644--1 G~10) megvt-té alapját a hitbeli vallásczikktan 
(theologia tlogmatica 1 s a maga~abb bölcselet között késöbb létre 
jött szövet~égnek ; egyébként s a sociuiauisUJut~ról vádoltatott 

Az egyházon kivül Allt'. n(,melly Íl'ók egt!~zeu a kinyilatkozta
tás tagadásáig jutottak, igy pl. a fl'anczia Pierre Charron a b ö l
cs es é g felett irt éri ekezésében, me Ily küliinben a kereszténység 
v-édelmezésere vttlt szánva; é~ az olasz Lucilio V auini D e a d m i
r a n d i s u a t u r a e r e g i u a c d e a e q u e m o r t 11 l i u m a r c a
n is czimü s Párízt~Lan u király engedelulével kiboc~átott (1616) 
könyvében. A hatvan párbe:;zéJ iitveuedikében, hol némelly physi
kai és erkiilcstani tárgyakról értekezik, leplezetlenül leltárja kéte
lyeit s nyiltan kimondja, hogy nem ismer el más törvényt azon kivül, 
mellyet a természet oltott lH:' az embet· szivébe. A hitetlenség azután 
nagy divatball volt XIII. Lajos és l Kár<lly udvarában s egész mez
telenül kiritt az La Motht--le- Vayt•r, N11udé, Guy Patin és mások 
irataiM l. 

Épen t-zért uémellyek sziik~ége~uek látták a kinyilatkoztatott 
vallás igaz~ágát bebizonyítani; ezt tev~ külöuötH'II Grotius A n n o
t a t i o n es a d v e t u t! e t n o v um T es t am e u t u m (1633) 
czimü s olly sok kiaJást ért munkáj:'• b:m. Ez a ralvinismust, mert 
a szabad akaratot O~ilt·owolta, megvdve, Al'luiuiushoz, annak védőjé
hez hajlott. De elkedvelleuitve azon kiil'iilmény által, hogy a sza
badságot megsemmillitve látná, a valódi malaijzt tagadássig jutott ll 

azon véleményt túpláltn, hogy 8Z. Ágoston nagyon elhomályositá e 
tárgyat, amellyre vonatkozúlag csakis a ~örögök é!-1 ~:~emipelagianusok 
tarták fiin az igazat; további~ a ~zentíráRt fe lettr. meré11z kl-itikánl 
átnflzte, kiilönfis hitágazatokat, siít Socin tévdyeit is ki hozván abbcíi, 



mellycket azonban ké~öbb elvetett. Igy ingadozván a különbözö 
tanok között, ~nollyek eg-yike által sem elégitteLett ki, végre is azon 
gondolatra jött, hogy mindegyiket nélkülözheti i késöbb azonban 
mindig jobban érezvén egy tekintélyheu való megnyugvás szükségét, 
alkalmasint a kath. egyház keb~lébe tér, ha tovább él. Ugyanez tör
tént Casaubon Izsákkal is, és számos kitünő államférfiu és tudós for
ditott hátat a reformatiónnk. 

Ennek kebelében 1uég miudig fonongásbau voltak a régi és uj 
kérdések; az arminianismus miudinkább mélyebb gyökeret vert, s 
fö elöharczosa Simon Episcopius (1583-1643) már csak azért is ne
vezetes, hogy a hitágazatokat azon kevesekre azoritotta össze, mely
lyek tárgya, czélja és vonatkozása a bibliában vagy egyenesen vagy 
inás megfelelő módon bent foglaltatnak. 1) 

!!"'elmerült itten azon tá1·sadalmi kérdés is, meddig te1jed a fel
söbbségnek az egyMz feletti hatalma, és mennyiben jogositvák az 
alattvalók azt el nem ism~rni vagy más vallásra áttérni. Erastus a 
nevét viselö rendszerében azt inditványozá, hogy az egyházi fenyi
tékek és kiközösitések a világi hatóságnak a hit és vallásgyakorlat 
feletti föfelügyelete által pótoltassanak. Bövebben kifejté e rend
szert Hooker E g y h á z i a l k o t mán y czimü munk:ijában, s ezen 
alakban fogadtatott az el VIII. Henrik alatt Angolországban, de 
Skóthon és a németalföldi tartományuk presbyterianus egyházi al
kotmányát egész en megs emmisité az. G ro tius (D e i m p e r i o su m
marum potestatum cÍl·ca sacra) az angolok eszméisa 
passiv engedelmesség kötelezettsége mellett nyilatkozik, ahol a ki
rály korlátlan hatalommal bir, de nem ott, hol az valameily szerzÖ· 
dés vagy pedig a senatus és országos 1·endek tekintélye által kötve 
van; csak a király törölheti el a hamis vallásokat és büntetheti meg 
azon egyéneket, kik azokat vallják. De ha az kérdeztetik tőle, mely
lyek lennének tehát a hamisak, azt fdeli, hogy azok, mellyek a ki
rálynak nem tetszenek, mert csakis ö tőle függ a követendő vallás 
kijelölése 2) i minek következtében a hitvélemények különbözösége 
államvétségnek tekintetett. 

1) Lásd Galder, L•fe uj Epi1oupiU11. London li\35. 

'Ricbolles, Cal"inism (l,nd .A1minianisrn. 
2) ln m·1,;:,·io est summi Í1npe1·ii IJUaenam t·eligio publioe exe1·oeaturij idque 

praecipuum intel" "wJ"e.,tatio jrwa }Jonunt Oml'leS rrtd politice ~cripset·unl,. Doeet idem 
e.rperientia; si enim quaeras cu1· in An[]lia, Ma1·ia regf!a.nte, romana religio, Elisabetha 

t"elo impe1·ante, evangelica vigue1·it, causa p1·oxim.a 1·eddi non polerit, nisi ex arbitrio 

reginarum, aut, ul qui1uV~dam videtw·, re!linur1111t oc pm·lamenti. 242 lap. 

XV. 59 
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A tévhiti.iség miatti iilrWzés mindcgyik egyházban meg volt 
engedve; némcllyik kot·mány engedékenyebb volt ugyan e tekintet
ben, dc egyik sem fogadta el jelszavául a feltétlen türelmet j a mér
sékeltebb irók a fenyitélcck neme és mértéke különösen pe~ig a ha
lálbüntetés feletti vitatkozásokra szoritkoztak. Justus Lipsius, ama 
kor legelmésebb férfiainak egyike, mint német-alföldi tanár azt írta 
( 1579), hogy a máshitűek semmi kegyelemben sem részesitendök, de 
szétapritandók és megégetcndök. 1) Midön pedig némellyek emiatt 
felszó.laltak, bebizonyitandók, hogy azáltal V. Károly és Alba herezeg 
öldiikléseit igazolja, avval menté magát, miként ama szavai rhetori
l(ai képletek valának j az eretnekele csak ritkán és titokban végez
tctendök ki, de a számkivetésekkel 1 jószágelkobzásokkal és birsá
gokkal nem kell fukarkodni. 

Episcopius , kiilönüsen mióta az arminianisinu~:~ nem tűretett, a 
vallás-szabadság mellett kiizdött, mindenki előtt u t á l a t o s é s 
g y ü l ö l e t es n e k nevezvén Calvin példáját 2) ; és ezen idö után a 
halálbüntetés eretnekség miatt nem alkalmaztatott. A függetlenek 
(Independentes) Angolországban av ... ·al kérkedtek, hogy ök hirdeték 
clöször az ·egyetemes vallásszabadság tan :í t ; J cremias Taylor (L i
berty of prophcsying, 1647) ki akará aztterjesztenimég a 
katholikusokra is, kivévén azon esetet, midiin azt állitanák, hogy a 
pápa a királyt leteheti, főleg abból indulván ki, hogy az egyházhan 
felette kevés olly bizonyos és hatát·ozott hittétel vagyon, minök az 
apostoli hitvallásban foglalt hitág}Jzatok. A vallási türelem azonban 
Észak-Amerikában sajátlag pedig a katholikus gyarmatokban mint 
pl. Mariland-ban vétetett eli)ször gyakol'latba, s ugyancsak itt iktat
tatott be az egyházi alkotmányokba. 

Némolly jóindulatu embereknek még mindig kedves ábrándjok 
volt az összes egyházakat bizonyos vélemények és sz01·tartások iránti 
tiit·olem által egy hitben egyesíteni. Megkisérté ezt Grotius s kivüle 
Gcorgius Calixtus helmstadti egyetemi tanár is, ki azt állítá, hogy a 
calvinismusban semmi ollyas nincs, amit a katholikusok meg nem 
tiil'l1etnének, és üdvös szabályokat alkotott, ezek segélyével a kiilön
bözö hitüeket egyrnálihoz közelebb hoznnrló 3); nzt akarta továbbá, 

1) Clerne:ntiae non hic lomts : 1we, seca, ul mem/,rorum }Jotius aliquol , 'fUam 

otum corpus inte,·eat. Civil. doctr. IV. 3. - Lf1•<l e l<önyv f>86 --687. lap. 
2) Apoloqilt 7'1"0 wnfess. •·emon-~tr. c. 24. 

~) De tolleranlia Re(ormalo1,tm r.irca fJ!UtP--~tinn~s iniPr ipso-' et augu8/anam 

con/essionem proJ~-~.~os conJmversM ron•uUati•J. ])esi.l•·riwa rt slnrl·inm conronliae 
eccle.!iaslicae. 
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hogy azon egyház, mclly ollyasmit állit, mit a többiek tagadnak, 
kénytelen legyen azt a szentirással, a régi egyház egyhangu véle
ményével és érvekkel bebizonyítani. 

A fentebb emlitett Taylor legjobb szónoka volt Angolország
nak, telve me)egséggel, áhitattal, szaretettel és ollyas ékes szólamok
kal, mellyek egészen a költészetbe vágnak át, amiért is övéi által 
a szószék Shakespeare-jének neveztetett. A schweizi hitszónokok 
egyszerüek és népszerüek, az angolok inkább bölcsészek, a holl~n
diak tudósok és termékenyek valának j a francziák pedig már ekkor 
is jeiét adák azon ízlésnek és ékesszólásnak, mellyek a következő 
századokban az első helyet szerezték meg sz!mukra. 

Mig Grotius fentebb idézett J e g y z e t e i b e n a bibliának 
minden más értelmezéRét, a betiiszerintit kivéve, elveti, csakis erre 
forditván rendkivüli tudományosságát, addig Coccejus evvel ellenke
zőleg mindenütt elrejtett ét·telmekre talál j az elbeszélések szarinte 
mindannyian képletes ezélzások, az 6 szövetség pedig nem egyéb 
mint az uj nak rejtélyes ábrázolats j ezenkivül az exegesisbe a jogtu
domány miinyelvét hozta be, az lsten és ember közötti viszonyokat 
ugy tekintvén mint valódi szerzödéseket j ameily irály egyébkent 
nagyon hozzá illett az akkori holland s a későbbi angol szoká
sokhoz. 

A lutheránusok között , bármennyirc ragaszkodtak legyen is 
symbolikus könyveikhez, szintén találkoztak némellyek, kik a benső 
szellemi élet felé fordíták tekintetöket j igy pL Arndt egyike vala az 
első protestánsoknak, ki a merev hit szát·az forrnniból kilépett. Dc 
az első hely az a:jtatos hittani irodalomban Szalezi sz. Ferenczet illeti, 
ki P h i l o t h e a (I ()06) czimii könyvével e téren korszakot al
kotott. 

(;asuisth·~t. 

Midön az erkölcstudomány arra van hivatva, hogy a gyóntató
::;zékbcn a lelkiismereteket vezesse s r.z egyéni kételyeket megoldja, 
minö iszonyu felelősség nyomja a gyóntató vállát, valameily tanácsolt 
vagy nem akadályozott vagy épen feloldozott tény bűnsulya ö rá es
hetvén vissza. Azért különös és rendszerbe öntött értekezések irat
tak és pedig már nem az egyetemes morál felett, s nem is csupán 
egyes eseteknek példaképeni felhozásával, hanem a jogtudósok mo
rlorában kiterjeszkedve a legkisebb részletekre, amiből egy egészen 
uj irodalom keletkezett, melly a jezsuiták és janzenisták közötti ver
sengések következtében felette hiressé lett. Az evangeliami morál 
mindig az emberségesebb és nerneRebb utat tanácsolja, de összeütkö-

59* 



zésbe hozatván a mcg1·omlott emberi természettel s az ~'gyrni érde 
kekkel elhomályosittatik a czélszoriiség törvénye által. Bármillyen 
bünös legyen az ember, az egyház nem akarja iít a ketségbeesés ör
vényében hagyni, de biinbánatra és elégtételre szólitja fel öt; azon
ban a blinét megbánónak nem mindíg lehetséges az elégtétel s nem 
is lehet azt szabatosan meghatározni. Azután az i nquisitio sok tarto
mányban fenállott 1 s a legszigoruabb szabályok szerint járt cl; 
már pedig azon körülmény, hogy a bünös egy év alatt fel nem ol
doztatott, ezen rémletes törvényszék karjai közé veté azt. Azért 
szükséges vala bizonyos módokról és eszközöltről gondoskodni, mely
lyek a lelkiismeret jogait érintet! en ül hagyva reményt nyujtanának a 
biinbocsánatra, anélkül azonban, hogy tulságos engedékenység által 
az embert a bünre édesgetnék. 

És innét származott a C as u is t i c a tudománya, melly alkal
masint kelletén tul rágalmaztatott, Különbséget teszünk a cselek
vényak tárgyi és alanyi jósága, azaz az ész és lelkiismeret hatás
köre, a jó vagy rosz cselekedetek és a szándék között, melylycl 
azok végrehajtattak. Az erkölcstan mint tudomány csakis a tá.rgyi 
morállal foglalkozhatik, a az ember szellemi természetére és akara
tára. a ca su ism us segélyével alkalmaztatik az, ezen alapigazl'!ág sze
l'int "amennyire tehetségünkben áll, kötelességünk a jót megismerni 
és teljesíteni." De mennyi n ehezség adj R. magát el ö az alkalmazás
ban! s mennyi mentség és aggodalom gátolja a cselekedet végre
hajtását! A gyóntató csak afelett ítélhet, amit a gyónó eléje ád, s 
következésképen különösen a szándékot kell figyelembe vennie, 
mert aki valameily dolgot meggyón, ezáltal azt árulja el, hogy lelki
ismerete amiatt furdálja; már pedig az, ki lelkiismerete ellen cselek
szik, vétkezik, hamindjárt a cselekedet magában ártatlan volna is. 
De nem ártatlan minden cselekedet, mellyet a lelkiismeret nem kár
hoztat, ez hibás lehetvén, amazok erkölcsössége pedig magasabb és 
biztosabb szempontból lévén ~egitélcndő. Söt mí több, a gyóntató
nak tanácsokat kell osztogatni a jövö1·e; ugyanazért az ö kezében 
lévén a legnyomorultabb emberek épen ugy mint a királyok lelkiis
merete és akarata, szigoru kötelessége az alanyi és tárgyi jóRág kö
zött amaz összhangzást megszerezni, ameilyben áll tulajdonképen az 
erkölcsi cselekedet tökéletessége. De mennyi eset fordulhat elö ! 
hány furfangosság fejtendö meg! hány és milly különbözö körülmé
nyek mérlegdendök meg! És ime itt állnak elé a monU minden 
kételyei, és pedig nem ugy mint iskolai vitatkozások tárgyai, de köz
vetlen alkalmazást követelve; vaJjon bettiszarinti értelemben veen-



d ök- c a töt·vimycl< 1 \'ag-y pedig lehet azokat értelmezni: minek kö
vetkeztében a gyakorlatban már régen fenálló két iskola most az 
irodalom terére lépett át, az egyik ~zigor11an ragaszkodván a törvény 
szavaihoz, a másik magyarázatnkat engedvén meg magának. 

Nagyobb habozás állott be az igazmondás szabályait és az igé
retben gyökerezett kötelezettségeket illetőleg. Némellyek azt álliták, 
hogy ez, hamindjárt tudatlanságból tétetett vagy csalárdul vagy 
épen erőszakkal csikartatott is ki, teljesen kötelező, ameily elv egé
szen megfelel az evangeliom által parancsolt szándékos önmegtaga
dásnak. Mások azonban szükségesnek látták a körülményekhez és 
szenvedélyekhez alkalmazkodni, ha csak azért is, hogy ekként a lel
kiismeret uralmát megmentsék. Az érdek már számos esetekben ta
lált olly ál okoskodásokat, mellyek segélyével az adott igéret alól ki 
lehet buvni; mindazáltal a jezsuitáknak rovatik fel vétkül amaz en
gedékeny morál rendszerbe való öntése, melly ma is az ö nevöket 
viseli. N cm a rideg keleten s u em a kereszténység h őskorában, de 
Montaigne és Machiavelli századában születvén, inkább fáradozván 
mint testöket sanyargatván, inkább hősökként daczolván a halállal 
mintsem a kolostor szigorai szerint élvén, nem annyira az asceticus 
életre mint inkább az emberi nem javára, mcllyct a szentszék dia
dalával azonosnak tekintettek, szentelvén magukat, gyakran olly 
esetekkel állottak szemközt, mellyek elháríthatlan akadályokat gör
dítendettek magasztos czéljok elé, ha ennek szeritaéget nem hiszik 
vala elfogadhatónak mcntségüL Hivatva lévén a nagyoknak taná
csokat osztogatni, összeegyeztetheték-e mindig a szigoru becsületes
séget a politika ildomaival és elutasithatlan követelményeivel? vagy 
pedig e kitünő állásukat felacl,va meg kellett volna magukat foszta
niok azon hatalmas eszltöztöl, melylyel az egyháznak és emberiség
nek olly fontos szolgálatokat tehetének? 

Még kevésbbé érthettek egyet a rideg casuistákkal, kik nem 
tartván elegendőnek a szabatosan körvonaJozott törvényt, olly szi
gort követeltek, mellyre az ész nem kötelez és amellyre vonatkozólag 
a belső és külsö forum egymástól tökéletesen különbözö szabályokat 
állit fel. A világ a test és szellem két törvénye között nagyon meg
szokta a folytonos egyezkedést, vagyis más szávai a két erö rézsun
tos vonalán járni. Egyik épen nem tiirne meg valameily tanban egy 
kevésbbé szigoru morált, meily megrovásra méltó cselekvéseket is 
megenged, mentségeket találván s mások példáira és véleményeire 
támaszkodván ; a másik valameily tény jósága vagy egy kötelesRég 
szigora felett habozván, igen gyakran a v a ló sz i n ii (probabilis) 



vagyis azon véleményre támaRzkorlik, melly valaki által vitat
tatott. 

Ehhez semmi közük azoknak, kik a logikát és álokoskodást 
arra használják, hogy olly menW érveket találjanak, mellyek utóbb 
az erkölcsi becsületesség alapjait aláássák. Ezek pl. megengedték 
az olly kétes kifejezés használatát1 melly bizonyos értelemben igaz 
ugyan, de hamis azon értelemben, melly annak közönségesen tulaj
donittatik; továbbá az észbeli fentartást ( restrieti o mentalis ), ro elly
nél fogva valamelly dolog kimondatik, de alattomhan értett feltételek 
mellett; ugyszintén az embernek szavai feletti korlátlan uralmát1 

mellynél togva azoknak a közömégestöl eltérő jelentést tulajdonitha
tott j tulozták a valószinüsködést (prohabilismus), megengedvén, hogy 
kétes esetekben az ember azt tehesse, amit kevésbbé jónak vél, fel
tévén, hogy valamellyik casuista véleményére támaszkodhatik, ameily 
feltétel épen nem volt terhes, miután e tárgyban számtalan értekezé
sek irattak, gyakran csakis logikai gyakorlat végett. 

Kitünő nevezetességre emelkedett a casuisták között Thomas 
Sanchez de Cordova (1550-1610). Az ö értekezése a h t\ z ass á g 
fe l e t t (Genf, 1602) legjelesebb az e tárgyban megjelent munkák 
között j de az egyes esetek előadásában szeméremsértő részletekre 
terjeszkedik ki, amellyeket, habár a gyóntatószékhez tartoznának is, 
nem vala sem szükséges sem illendő nyilvánosságra bocsátani. Egyéb
iránt az, ki ebből botrányokat akarna kisütni, gondolja meg, hogy 
ugyanazt lehetne tenni az orvosi könyveket illetőleg is. 

E~en osztályba tartoznak még a spanyol Tolet, Less, Busen
baum , kinek Me d u ll a c a s u um c o n s c i e n t i ae (Münster 
1645) czimü könyve, ötvenkét, Escobar T h e o l o g i a moralis- a 
(Lion 1648) pedig negyven kiadást ért. A nagy erkölcstanárról, a 
granadai Suarez-ről már a politikai irók között szólottunk; egyéh
iránt valamint a többi jogász-hittudósok ugy ö is felette unalmassá 
válik hosszadalmassága, az aprólékos felosztások és azon körülmény 
következtében, hogy tárgyát minden oldalról kimeríteni, s az abból 
kivonható következtetéseket mind elősorolni igyekszik. Valóban bá
mulnunk kell itt ezen írókat, kik a scholastikai r(lndszer segélyé
vel olly tökéletesen kimeriték tárgyokat , hogy a legjelentéktele
nebb ellenvetés sem kerülé ki figyelmöket; mindazáltal az egyes 
esetek részletességeiről az általános nézpontokhoz is fel tudnak 
emelkedni. Igaz 1 hogy nagyon belebonyolodtak a megkülönbözte
tésekbe s a tekintély iránti tisztelet által gyakran egymással teljesen 
összefüggetlen rendszerekre kényszerittcttek. , 



t;okkal abntabl> állanak ezeknél a protestáns casuisták, 
kik kiiziíl csak egynek sem sikerült egy Wkéletes rendszert al
kotni. 

HARMINCZHARMADIK FEJEZET. 

E l' k ö l c s t.tul ó s o k. 

Ezen olly közvetlen és fontos alkalmazá.son kivül mások szá
mosao értekeztek a morálrbl. Baldassarc Castigliani (1478-1529), 
ki mint latin kölW még a nehézkes Scaliger által is dicséretekkel 
halmoztatott el, C o r t i g i a n o (udvaroncz) ez im ü n1Unkájában az 
akkori finom élet-rnodort vázalá , olly irálylyal azonban, mellyen az 
udvari finomság nyomai észre nem vehetők. Castigliani Mantuában 
született s magát kimüvelendő a milanói herczegek udvarába l{ülde
tett, honnét Francesco Gonzaga őrgrófot a szeren csétlen nápolyi had
járatha követé; Franczia- és Angolországban mint követ szerepelt, 
Rómában barátságban élt a legelőkelöbb egyénekkel; azután Gui
dubaldo urbinai herezeget előbb a háboruba azután udvarába követé, 
hol a köszvényben szenvedö herezeg és neje Gonzaga Erzsébet a 
főnemesek virágát azokták vala magok körül egyesiteni. Élénk tár
salgások folytak és szini előadások s éji látványosságok rendeztet
tek itt j s az, ki valamell y ügyesség által kitünt, próbáját adá annak; 
Ezen finom életmódot akarta Castigliani vázolni könyvében, elbe
széléseket költvén, mellyekben az udvaroncz tulajdonai és kellékei 
ábrázoltatnak. A stoicus szigor helyett Sacrates fél engedékenységél 
fogadta el alapul, melly az erényt csupán a tudományban s a bünt a 
tudatlanságban helyezi. Az embert teljességgel nem tanulmányozza 
ugy mint annak kellene, ki szabályokat állit fel. Müvében a jellemek 
különfélesége elenyészik ; azt kivánja, hogy az ember mit se tegyen 
önállóan és függetlenül, de minden tetteiben az udvaroncz eszmény
képéhez alkalmazkodjék. Hogy pedig ezt utólérhesse, szabályokat 
ad az öltözést, beszédet és bókok csinálását illetőleg ; elmondja to
vábbá; vajjon egy leánynak vagy pedig egy férjezett nőnek kell-e 
inkább udvarolni, s a hazugságban meddig lehet menni j különösen 
szükséges, hogy tudjon jól vívni, s azonkivül értsen a tekézés
uszás-, táncz-, zene- és kellemes testgyakorlatokhoz ; ne legyen va
lam!' Ily sajátságos tulajdona azaz jelleme. l~öviden, tudjon erkölcs-, 



telen és kedves lenni. Mindazáltal megkívánja, hogy keriilje a hi
zelgéReket s a mértéken tuti előzékenységet s ne hallgassa el az al
kalomszerü igazságokat; és e tekintethen maga ment jó példával 
elé, roszal ván, hogy a szinlelés mestersége a fejedelmeknél olly közön
ségessé lett. 

Megelőzte öt Agostino Nifo (D e v i r o a u l i c o e t d e m U· 

l i e r e a u l i c a), ki az udvaronczság müvészetét a nagyok komot· 
uualmának elüzésére szolgá16 tréfák és ujságok szórásában helyezé 
s azoknak - mint rendestm történni szokott - a szcretet és szemé
rem nagy hatrányával nyitott forrásokat. Muzio gyenge hittani 
munkáin kivül a G e n t i l u om o (a nemes ember) czimü müvet 
irta, mellyben a személyi nemesség mellett száll aikra s ugyanazért 
értékesebbnek tartja nzt a tudósban mint a katonában. Az ö müve 
továbbá: A z ö t s zükség es ism c r e t a z u d v a r b a l é p ö 
ifj u n em es szám á r a, ezek pedig a következök : megP-mlé
kezni arról, hogy ember, keresztény, nemes, ifju és elökelli; szerzöje 
még végre több efféle munkácskának. Egyike volt ö az elsőknek, 
kik a párbajt és becsületbeli dolgot mint tudományt rendszeresen 
tárgyal ták. 

A modenai Jacopo Sadoleto (H 77- 1547) mint carpentras-i 
püspök egy értekezést irt a nevelésről (D c l i b e r i s r e c t e i n s 't i
t u e n d i s), hogy ekként magán uton pótoltassók a modern törvény
hozás hiánya, melly az önkénynek engedi át az ennek következtében 
ingadozó és elhanyagolt fegyelmet. Az okos életmód szeriute abban 
áll, hogy a szenvedélyek egymással egyensulyban az észszel pedig 
összhangzásban tartassanak. Ugyanazért a nevelő arra szoktassa 
növendékét, hogy ez kellöképen kormányozza bensejét s igy sajá
titsa el azon szokást, hogy az erényben gyönyört, ennek ellenkezö
jében pedig undort találjon. Ezt pedig eszközlik a vallás, a valódi 
boldogság egyedüli alapja, s a szülök példája. Az értelem a józan 
bölcselet által miiveltessék ki, ameilynek segélyével a tanítvány el
sajá.titandja azon szokást, hogy az előforduló dolgokról magának vi
lágos és alkalmas fogalmakat alkosson s őrizkedjék a legveszedel
mesebb betegségtől, az áltudomány vakitó fényétől. Megtanulván 
helyesen gondolkozni, szükséges, hogy tudja magát jól kifejezni; 
ugyanazért tanulja a költészetet, ékesszólá8t, szépirást s a lovagi mü
vészeteket. Merész és eredeti eszméi nincsenek, de józan igazságok
ban nem szükölködik. 

Sperone Speron i G u e v a r a, Ma r c a n t o n i o és O r o l o g i o 
d e i p r i n c i p i czimű s párbeszédekben szerkesztett általános ta-



nulságu három munkája felette gyenge, ennek daczára azonban szá
mos kiadást értek azok j ezeken kivül irt még egy bölcseletet olasz 
nyelven, A sienai Alessandro Piccolornini páduai tanár és Aristoteles 
követője a sz a b a d á ll am b a n sz ii l e t e t t n em cs em b e r ok
t a t ás á r ó l (Della istiluzione dell' uomo nohile nato in cittá libera) 
irt egy munkát, sokat elsajátítván Speroniból; többi müvei C o r so 
di filosofia, Istromento d elia filosofia é;; Filosofia 
n a t u r a l e czim alatt jelentek meg. Általában Aristotelessel, a z ii 
mcsterével és kalauzával, ez en, embernél nagyobb 
férf i u v a l jár karöltve, néha azonban bátorságot veszen magának 
attól eltérni. Kortársai nem tudták neki megbocsátani, hogy mind
ezen müveit toscánai népnyelven írta; mások pedig miot eretnek uji
tót rótták meg, mindig megkü!Hnböztetvén a bölcseletet a theologi
ától, jóllehet végül kinyilatkoztatá, hogy egészen aláveti magát a 
hittudósoknak. A szintén sienai Francesco Piccolornini Aristoteles 
különféle munkáit fejtegettes a többek köziitt latin nyelven egy illy 
czimü munkát irt: C o m es p o l i t i c us p r o r e c t a o r d i n is r a
tione propugnator, mellyben a magán (de moribus) és 
társadalmi morálról (d e t' e p u b l i c a) értekezik, ameily utóbbibnn 
a legnagyobb jó t. i. az erény terjesztéséről elmélkedik, a tisztviselök 
kötelességének tekintvén azt a városokban s az államban terjeszteni. 

Della Casa G a l a t c o czimü munkája, melly egyedül irályáért 
olvastatik, az akkori szokásokat rajzolja vagy árnyékolja, s bizonyos 
tekintetben elég durván, noha már ekkor az olaszok a spanyol finy
nyásságot meglehetösen elsajátították. D o v e r i fr a am i c i d i 
st a t o d i v e r so (a _kiilőnböző rangu barátok közötti kötelességek) 
czimü müvébcn szabályokba önti ama szolgaiságot, melly fájdalom 
olly nagyon gyakoroltatott, s azt kivánja, hogy az alattvaló soha se 
hántsa meg urát, sőt szeliden türje el annak még sértő tréfáját is. 
Vége az olly ország müveltségének, hol az erkölcsiség puszta szer
tartásokká s a kötelességek udvariasságokká fajulnak át. 

Általában a mieink nem elemezték az embert, de mindig általá
nos mintákat állitottak fel, egészen mellözvén az egyénieket. Mi sem 
tá.rjr. fel annyira ezen hamis rendszer gyengéjét, mint Tasso a ll e
g o r i á. j a, melly saját költeménye elején látható j valamint másrész
ről ennek hiányai felfedik a módszer képtelenségét. 

Ugyanezen Tasso, Varchi és mások számosan a viselet egyes 
pontjairól különösen a szerelemről s a lovagi tudományról értekez
tek. Ez olly mély gyökeret kezdett verni, hogy majdnem egyediili 
szabályává leve a nemeRek viseleVn~k; f.A R párbajról, e felette lé-



tJyeges pontról, számosan írtak, és pedig a hittudósok, hogy azt ro
szalják, mások ellenben, hogy azt szabályozzák 1). A nemesek tehát 
egy egészen mesterkélt légkörben mozogtak ; a nyomorban sinlödü 
alsó osztálylyal, a mindenböl kizárt néppel pedig a papokon kivül 
senki sem törődött. 

Thomas Elyot a jó kormányzó mintaképét festé le. A Tudorok 
kegyetlen zsarnoksága s Erzsébet gyanakodó jelleme bizonyos k~

vélységet és bizalmatlanságot honositott meg az angolok keblében, 
amelly tulajdonok nálok előbb egészen ismeretlenek valának. Bacon 
Kis é r l e t e i b e n , mellyok "a tényeknek bizonyos czél felé való 
irányzását szándékolják s alkalmas tanácsokkal szalgálnak azok szá
mára, kik nagyok és bölcsek akarnak lenni", már ezen egy kitétel 
elegendő szerzöje dicsvágyának kitüntetésére j voltaképen azonban 
inkább ért a politikához mint a morálhoz, s inkább a polgárt mint az 
embert veszi szemügyre. A lázarlásokat, az uralkodást, az ujitásokat 
s általában azon modort illetőleg, melly szerint a fejedelmeknek né
peiket 'kormányozniok kell, sok helyes nézetet tanusit i mindczek 
azonban csakis az uralkodók érdekeit támogatják. Miután hosszasan 
elmélkednék ezen alapigazságok felett, kidolgozza és saját modora 
szerint fejtegeti azokat j s emlékmondatokká alakitván át, nagyon 
nehézkesek ott is, hol kellemesek lehettek volna. Egyébiránt Angol
országban még ma is legszivesebben olvastatnak az Erzsébet kormá
nya alatt megjelent müvek közöl, s az azokból meritett szellemi él
vezet nagyon megjutalmazza a fáradságot. 

Thomas Browne R e l i g i o M e d i c i czimü munkája számos 
nyelvre lefordittatott, s az abban levő termékeny és ollykor fényes 
analogiák nem különben a tudományos külsö sajátságos ábrázatot 
kölcsönöznek annak i más részről azonban telve van az önhitt és kü
löncz de mindamellett nem eredeti állitásokkal j irálya eröteljes de 
egyszersmind durva, s folytonosan bizonyos buskomoly önzés vonul 
végig rajta, a szerző mindig halottakról és sirboltokról beszélvén. 
Seiden As z t a l i b es z é d ek czimü müve felette élénk és telve 
nemzeties eredetiséggel, ugyszintén megvetéssei a féltudósok iránt, 
kiknek száma mindig olly jelentékeny volt. Melanchton E p i t o m e 
p h i l o so p h i a e m o r a l i s-a szintén csak a fóurakat veszi tekin
tetbe. 

A német származásu • Andrea Bálint Jan os sukkal fenteb L áll 

•) A X VI-ik kanyv t>l'fíll na:Ljdnn bilvl'hben fog RZÍllani. 
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hazája pedans tud r'• sai nál és kontár th eo logusainál i sötét nézetü d. e 
mindamellett jó indutatu i kiméletlenü! feltárta az emberek hibáit, de 
azon szándékkal, hogy azokat javítsa. M y t h o l o g i a e c h r is t i a
n a e, s i v e v i r t u t um e t v i t i o r u m v i t a e h u m a n a e i m a
gin um l ib ri ti· es ( 1618) ezimü könyvei olly nem ü iratok, amellyeket 
Herdor p a r am i t i (példarege) néven nevezett el. Mondják, hogy 
a Rosenkreoz-féle philanthropicus egyesületet ö alapitotta volna 
(1614). 

Montaigne. 

Már nem az akademiákhoz de az ugynevezett jó társasághoz in
tézte Michel Montaigne ( 1533-92) Essais (1580-88) czimü köny
veit, amellyek telvék józan, változatos és velős bár tudományosan 
nem rendezett gondolatokkal, s jóllehet mind a tartalmat, mind pedig 
a nyelvet illetőleg nagyon elavultak, mégis legszivesebben olvastat
nak az ama században megjelent munkák közől. Montaigne, ki vol
taképen kevesebb jóhiszemüséggel bir, mint szavaiból következtetni 
lehetne 1), azon erkölcstudós, ki leginkább átengedé magát a már 
többször érintett megujult :)Ogányságnak, s egészen a kereszténység 
előtti iciőszakba akarta magát visszavarázsolni. Atyja, ki bizonyos 
tekintetben bölcsész volt s Olaszországban harczolt és sokat utazott, 
windig hegedűszóval költé fel öt i nevelöül egy németet fogadott 
melléje, kivel latinul kelle beszélnie, mielőtt más nyelvet tudott 
volna i falun nevelteté öt, ekként arra szoktatandó, hogy senkit ne 
vessen meg; fel hagyá öt nőni, anélkül hogy a nyelveket és saját ta
pasztalatát kivéve valamelly más tudományban oktattatta volna; a 
tanintézetben pedig, hová fiát küldé, olly kényelemmel környezé, 
hogy egészen kivonná a fegyelem alól. Montaigne itt beleszeretett 
Ovid Me t am o r p h os is-ába, ezen könny ü költeményekröl azon
ban előbb a dagályos Lucanushoz s késöbb a kikeresett irályu Virgil
hez csapott át; nagy gyönyört talált 'l'erentius és Plautus rajzolata
iban s a vigjáték-irókban; teljességgel nem lévén regényes kedélyii, 
a szerelemben csak élvezetet keresett i hogy a népszokásokat s a kü
lönbözö idők történeimét egymással összehasonlitha&sa, és "saját 
agyát a másokéhoz köszörülhesse" 1 utazott, főleg Olaszországban, az 
ujjászületés csodái közepett a mult felett siránkozva; a polgári há
boiuktól távol tartja magát, hivatalait dicsvágy nélkül viseli, hajlandó 1 

a tudományos élettől visszavonulni, hogy ismét ember legyen i izlé-

1) Kiinyvét. igy kt~zdi: (}'p.~f i~!) '1!11 liiJr~ rlt IJmmP foy. 
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~>eit gyak1·an változtatja, biíkezii volt midiín semmivel scm birt, !l fös
vény midön gazdag volt; végre a rendeR kerékvágásba tért. Meg
házasadván elhagyta eliíbbi könnyelmüségeit s nyugodtan nézett az 
öregség elé, mondván: "Láttam az élet bimbóit, virágait és gyümöl
cseit; mo3t látom száraz ágait; de meg vagyok elégedve, mert 
mindez igen természetes." 

Ámbár a tudományosság nem ritka érdem volt ama korban, 
mindazáltal ö szivesen kérkedett a magáéval, elbeszéléseibe mások
tól kölcsönzött helyeket és töredékeket szövén be j annyit minden
esetre meg kell róla. vallani, hogy sokat olvasott s munkáihan igen 
ügyesen sa maga helyén tudja felhasználni azon szövegeket és el
beszéléseket, mellyek emlékező tehetségéhez tapadtak. Ugy látszik, 
hogy a régiekkel való érintkezé!lben, kikbe egészen bele volt bolon
dulva (em b a b o y n é), akarta elfeledni a jelen vétkeit, s ha másutt 
nem legalább az ö sirjokon feltalálni a békét, melly után annyira vá
gyödott. Enaek dHezára azonban itéleteiben önálló és eredeti, s azt 
mondhatnók, hogy Plutarch, Seneca és Lucanu!l neveit csak azért 
idézi, hogy saját gondolatait adhassa elö; ahelyett ugyanis hogy a 
szellemi zsarnokok egyikének vagy másikának háta mögé búvnék, 
saját fejével gondolkozik, s azt, mit észlelt, az egyszerii és élénk 
elme önkényes ömh·dezéseként mondja el. 

Minthogy pedig fiHeg önmagát észlelte, magáról beszéileggyak
rabban 1). A mindennapias dicsvágy vádját, ugy látszik, azáltal 
akarja magátÓI elhárítani, hogy vétkeit sőt gyöngéit is feltárja előt
tünk j ez azonban csak puszta cselfogás, mcrt elbeszéli ugyan azokat, 
de nem helyteleníti, sőt inkább azok által tiszteletre méltóbbá akarja 
tenni magát; ugyszintén midön valódi hibáiról szól , nem látszik 
azokat megbánni, söt azt mondja hogy ha még egyszer kellene szü
letnie, ugyanaz lenne. Még a halál gondolata sem tériti más utra, igy 
kiált fel ugyanis: "Bután rohanok a halálba 1 anélkül hogy szemiéi
ném és ismerném azt, épen ugy mint egy néma és sötét mélységbe, 
melly egyszerre elnyel s egy pillanat alatt megfojt j igen a halálba, 
az ellenállhatlan álom, balgaság és elfásultság eme hazájába." Ek
ként azon szomoru elégtételt nyujtja a gőgnek, hogy ottan saját hi
báit találandja fel, anélkül hogy azokon pirulnia kellene, és kárhoza-

1) Me lr!Mwant ~mlih-ement dedJI01t1'VIL fl vuitle de loule lllUI'" nwti~l'f, je mr 

~Ui$ prhenltÍ ruoy-mnme il moy pour m·gumPnl Pl 'P"'"' :nti•}Pc/. TI-ik l<önyv, 8 ili fej. 
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tos példáját adja :lzun vallumásoknak, mcllyekbeu némellyek olly 
gyönyörrel elemzik saját vetkcikct, illy módun azokat titogtatandók. 

Montaignc jól tudta, hogy a prózának a francziáknál olly szo
kásos csevegcs jellegét kell magára öltenie. Még az elvont fogalmak 
világában is mindig festői lévén, eszméit csakis változatos, könnyü é11 
átlátszó képekben adja elő j a nyelvvel nem sokat törődik, mindazál
tal classicus, s a tulajdonképeni franczi~:~. irodalom vele kezdődik t). 
A francziáknál olly otthonos kedélyesség és jókedvüség, amaz élénk, 
beható, pajkos de nem sértő elménczség, azon önbizalomra mutató 
kiilsö, azon folytonos bibel öd és önmagunkkal s énünk átengedése az 
ürömnek, amaz édeskés gyönyörködés, ama kétkedő szavak, mellye
ket a különféle szerzőkböl összeszedegetett s mellékes szerepökböl 
lényegesekké változtatott, azon könnyed modor, melylyel a különben 
összefüggetlen adomákat egymásba füzi j mindezen tulajdonuk mon
dom azt eszközlik, hogy müveinek olvasása azon gyönyörérzetet költi 
fel az emberben, mellyet egy müvelt és előzékeny egyénnel való tár
salgás vagy egy sokat tapasztalt kedélyes öreg ur beszéde azokott 
keblünkben előidézni. Bizonyos meghatározott czélja soha sincs, ö 
csupán festeni akar, épen ugy miként a rajziskolákban csak egyedül 
tanulmányozás végett szokjált másolni a meztclen alakokat j mindent 
észlel, ami eléje kerül, s mindig talpraesett szavakkal jellemzi azt, s 
hozzá azoktatja a lelket, hogy önmaga felett elmélkedjék, jóllehet ez
által hajlandóvá teszi azt ana, hogy a cselekvéssel ne sokat törődjék 
s szabadsligát és erejét maglinosan élvezze. 

Montaigne olly században élt, mellyben mindeo vitatkozás alá 
vonatott, s amikor egyik országban szentségnek neveztetett az, mi 
a másikban babonaságnak, s lázadásnak az, mi máshol szabadságnak. 
A nagy tömeg majd ide majd oda hajlott, s noha az uralkodó bi
zonytalanság közepett méltán tiirelmességre számíthatott volna az 
ember, mégis mindenütt dogmatismussal, szenvedélyességgel s üldö
zéssei találkozott. A gondolkozó fők számára nem-volt más menhely 
mint a kétely, és egész kényelemmel ennek engedé át magát Montai
gne is, ki az embert 77 ingadozó és változó lénynek" keresztelte; az
után pedig igy folytatja: n Tudatlanul és mivel sem töröd ve hagyom 

· 'l Le pm·ler q·ue j'aillte, c'eat un pm·le•· simple et naif, tel sur le papie•· qu'a 

la bouche; un parler tturr.ulent Pl nerveux, r-0urt et se11·é, non tant délica.t el J>eigné 
rommP. véhément et bruaque . . • La ,·er-he;,·che des pln·asea nout:elles et des nwla pe1• 

ronnw, vient d'une ambition scholastique et put!t·ile. Peuase-je ne me .Yervh· 'fUC de 

r~ux 'JMÍ servent aux Itales a l'm·is. 1-sií l<önyv, 25-ik fej. 
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magamat e mindenségben a világ általános hite által vonszoltatni ... 
Oh rnilly kdlrmcs és puha nyug-párna a tudatlanság és érdekletlcn· 
ség egy jól megtermett fő számára!. • ltélő-tchetségem habozása leg
több esetben annyira ingásha hozatik az ellíforduló eseményeit által, 
hogy szivcsen alávetném magamat a sors vagy a koczka határozatá
nak." Igy használja fel a kételyt, általa az emberi észt gőgös tehe· 
tetlensége miatt megszégyenitendö. Gyönyörüséget érez abban, ha a 
társadalom bűneit föltüntetheti, és pedig nem szánalomból, de a guny 
hangján, habár gyülölség nélkül, miként az úszlelök teszik; szereti 
továbbá a különböző véleményeket és szokásokat egymással szembe
állítani, amikor minden válogatás és birálat nélkül elfogadja az uta
zók vázlatait j minden hosszas fáradságtól irtllzván, az akadályok 
clött megállapodik, legyőzhetetleneknek nevezvén azokat. Ha azután 
az ész nagyon megszaporítá kételyeit, a kinyilatkoztatáshoz menekül, 
de csakis azon szükségtöl ösztönöztetve, hogy hát mégis higyen va
lamit. 

A katekizmusnak azonban soha semmi nyoma roppant olvas
mányai, sem a malasztnak kedélyhullámzásai között. Lehetetlen, 
hogy oe érezte légyen a kereszténységet, melly az eszmékbe, azoká
sokba sőt még a kétesdiségbe (scepticismus) is átszivárgott, ezt tat·
tózkod6vá teendő j de ö nem vesz magának fáradságot azt ostromolni, 
ugy tesz, mintha nem is léteznék, mintha soha senki sem mondotta 
volna, hogy az emberi természet meg van romolva, mellyet leküzdeni 
nem pedig támogatni szükséges. Kénytelen lévén a keresztről is sz6-
lani, azt igen measze egy olly magas hegyre helyezi, hogy a tisztelet 
és közönyösség hozzá nem férhetne. A töredelmesség és vezeklés 
völgyében ö nem akar látni töviseket; nem önmegtagadást a gyö
nyöröktől, nem más tartalékot a mulatságok közepett mint a tulzást, 
melly azokat megrontaná, nem nehézséget és kőszirteket a nevelés
ben j négy- öt nap alatt a logicát betaníttathatni gondolá j a bölcse
séget a mérsékletben helye~é j a vallás, hagyomány és szentirás c~ak 
gátolnák az ö, ugynevezett bölcseségének szabad menetét. Még az 
által sem akarja magát megkötni, amit már előbb mondott vagy még 
ezután mondani fog, szükség esetében s z á n a n d ó l a g h ü t l c n 
cmlékező tehetségát vádolván. 

Az ö bölcselete tehát nem igen mélyeu gyökerezik s nem is 
volna lehetséges rendszerét a valbszinüség szeszélyes változatai kö
zött nyomozni. Valamint a buza-kalászok egy enesen állanak, mig 
üresek, de meghajlanak mihelyest maggal telvék, ugy szerinte az 
emberek is megalázták magukat s beismerik saját tudatlanságukat, 
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mihelyt ismeretekre toltek ijZert. Egyébiránt hMztalan keresnénk 
nála összefüggést és következetességet s méltán megilleti öt a vád, 
hogy kételyeivel és állitásaival elvonta az embereket az igazság 
őszinte fürkészétiétöl, s a közönyösséget a legfontosabb kérdésekben, 
az önzést a morálban, a rakonczátlanságot az irodalomban divatba 
hozta. Kép telen állitásai a társadalom ellen s a nevelés feletti esz· 
méi késöbb Rousseau által elfogadtattak, ki Montaigne-nak olly be
folyást tulajdonitot,t, minöt ez korára teljességgel nem gyakorolt. 

Mindazáltal a scepticismus a türelmesség felé vonzá öt, és pe· 
dig azon idöben, mellyben ezen erény e11;észen ismeretlen volt; a 
szenvedélyesek közepett megtartá azokott nyugodtságát, a pcdanso· 
kat gyanus szemmel nézte s kinevette, a boszorkányságokról kdel
kedett, s képtelennek találta, hogy a birói hivatalok áruba bocsáttas
sanak, az igazság-szolgáltatás megfizettessék s a kinzás által kierő
szakolt vallomások igazaknak tekintessenek; a rcformatusokat nem 
szcretle, mert nyugtalankodók, nem ellenfeleiket, mert erőszakosko
dók valának j kárhoztat mindenféle üldözést s annyi tévely és babo
naslig közcpctt megtartja saját érzelme nyiltságát. 

(:harron. 
Pierre Charron (1541-160:3) De la Sagesse czimü mun

ltája a bölcseséget s.zintén az ész tanácsai szarinti életmódban helyezi. 
1\iorálja inkább nemes ruint tiszta j kalauzul a belsü érzelmet fogad
ván el, kénytelen bevallani, hogy az ember az erényt egész tökéletcs
'ségébcn nem gyakorolhatja, s ugyanazért az üdvös czél elérése vé· 
get t néha tiltott eszközökhöz kell folyamodnia. Veszélyes de sz ük· 
ségképeni következménye ez a scepticismwmak s a nagyított emberi 
gyengeségnek. Rendezettebb de kevésbbé eredeti a gondolatokban, 
s kevésbbé élénk a kifejezésekben mint Montaigne, kinek eszméit 
gyakran átveszi, megfosztván azokat attól, mi bennök illetlen, önző 
és felületes, de egyszersmind tulozván s kételyeit igazságok gyanánt 
adván ki. Montaigne azt mondja M i t t u d ok é n? Charron pedig 
É n n em t u d ok serum it j amaz az eszmék függetlenségét fürké
szi, ez megtagad mindcn szabályt, s azt állítja, hogy egyedül a ké
tesdiség vezethet a bölcseleti szabadsághoz. Kiterjeszti továbbá ké
telyeit a positi v vallásokra is, és azt mondja, hogy az igaz vallás az 
ész és. sziv dolga, következésképen független az a külsö isteni tisz
teletWL 

Ugyanezen iskolából való La Mothe Ic Vayenr ( l5~:-l-lli72), 
X l V. La j o!! ncveliíje is, ki különösen a vallás terén vala kétkcdií, s 
aki az erkölcsi érzet ellen hat·czolván, mint illyen inkább a külsösé-



gekhez eij divatokhoz minlsem a cselekvéseket szabalyozó clvhrz 
tartá magát. Ő tehát ugyszintén 1\loutaigne és Chal'ron valamint más
részröl Hobbes és Gasscndi egy kétkedö iskolát alakítottak, nem fo· 
~adván el az ész és lelkiismeret tekintélyét, nem a termész_eti igaz
ságosságot vagy az eszjogot, szóval, semmit az erőn és szokáson ki
vül. Mindazáltal az iskola falai közöl a gyakorlati élet terére vitték 
át a bölcseletet s ekként kivetköztették azt pedáns formáiból, felhasz
nálták a párbeszédekben, csevegésekben és értekezésekben s igy 
most már mindenki hozzá férhetett ahhoz. Valóban nagy nyeremény 
nem a morálra de az írókra nézve, kik mindig hasznot huztak abból, 
ha a néphez közeledtek. 

BARMINOZNEGYEDIK FEJEZET. 

N y e l v t udom á n y és T ö r t é n e 1 em. 

A vallási kérdések által eléidézett nagyobb mozgalom azt cred· 
ményczte, hogy a németek tulszárnyalták az olaszokat a nyelvtudo
mányban, de a latin irályban különösen kellem tekintetében jóval 
hátrább maradtak azoknál. Ioannes Sleidanus mindazonáltal a prózá
ban lépést tartott az olaszokkal; mig az Arnaltei-k s más olaszok 
nem állották ki a versenyt a külföldön különösen Francziaországban 
és Hollandiában feltünt latin költőkkel, minök valának M uret, Henri 
E tien ne, Joseph Scaliger, Sainte-Marthe, ki a P a e d o t r o p h i á-t írta, 
arra ösztönözvén abban az anyákat, hogy saját csecsemőiket önma
gok szoptassák 1). A veronai Flaminio azonban a régiekkel vetélke· 
dett. Mindnyájokat felülmulta a skót George Buchanan (1506-82), 
ki sok fajtalan nemkülönben szerzetes- és vallás ellenes költeményt 
irt, nem szégyenelvén bevallani, hogy azokat a király parancsára ké-

•) lpaae etiam alpinis villoaae in ca.utibua ·nraae, 
lp8ae etiam t-igrea, et quicquid uhique jerarurn est, 
Debita servarnlia coraceaunt ubera natu. 
Tu, quam miti aninw natm·a benigna creat•it, 
Exsuperes feritale .fei'IUI ? nec te tua lartgunt 
Pignora, nec qu.erulos putrili e gutture planctus, 
.Vec lacrymas mise1·eris, opemque inj'UIIta recll8as. 

Quam pmesla1'1l tuum est, et quae te pendet ab una 1 



szité 1) Legjobb müve D e sp h a c r a czimü költeménye, melly sok 
szószaporitásra adott alkalmat; Zs o l t á r a i érdemökön tul magasz
taltatnak. 

A nyelvtudomány egész csendben vitatkozott a classicusok fe
lett és a szavak nyomozásában mindaddig, mignem a reFormátfo gya
nuval tölté el a katholikusokat azon tanulmány iránt, melly most a 
hit terére rontott be, s a protestánsokat nevetésre inditá gyakori izet
lenségeivel. Hires harcz keletkezett a görög kiejtest illetőleg a Reu
chlin és Melanchton vezérlete alatt 1Uló j o t a e i st á k s az Erasmus 
által támogatott e t h is t á k l(öziitt; számos görög classicus adatott 
most ki Frobenius- és Badins Ascensius-tói, mások ismét Piet• Vet
tore, Lambinus, Turnebus, Silburgius 1 Lipsius, Grotius, Fabt·icius 
által; mindazáltal a sziivegeknek a birálati hihetösködés ( conjecturn 
critica) szerinti kijavításában Casaubon Izsákot senki sem multa fe. 
Iül j Robert Etienne T h es a u r u s-a nagyon megkönnyité a helyes 
irást j Budeus C om m e n t a r i i l i n g u a e g r a e c a e czimü, jól
lehet rendezetlen ~unkája pedig a szavak különösen a jogtudományi 
kifejezések jelentéseinek fejtegetésével foglalkozott. 

Aldus Manutius beszéli, hogy ö leczke-órája alatt az üresen áll«i 
római egyetem előtt járt kelt; amennyiben az élő nyelvek elfoglalák 
az ö természetes helyöket, a classicusok csak puszta kiváncsiság 
tárgyai valának már rnost, s a tisztelet, mellyben előbb azok része: 
sitettek, régtől fogva nem állott összhangzásban 2. tudományok illy 
nagy előhaladásávaL Melanchton azonban feliemeré, rnilly szükséges 
lenne a régiek tanulmányozása, hogy a hittudomány a kicsapongó 
lelkesedés ellenében mcgvtldethes&ék, és a ré~i egyetemek ujakkal, 
nevezetesen a mat·bnrgival ( 1f)27), ko penhágaival (1539), köni gs-

C1~jua onus tene1·is hae1·ehit tl1tlce luce?·tis, 
/nfelix p?Ur, et nwlli se pecfOJ'tl slen'tet ! 

Dnlcia quis primi captabit gaudi(l •·isus, 

Et pdmas voces, et blaeaae mUI·mura linguae ! 
11tne fruenda alii poles illa ,-elinquere demens r 
Tantique pulas te,·etia sel'Core papillae. 
Integrum decus, et juvenilem in peclo!·e jlflrem? 

Grutor t. Ill. tib. t. p. 266 . 

• 1) Saját életimt~ban ig·y ir: Hex Buchananum, forte in aula agentellt, ad 
se advocat . . • . el jubet adve1·sus Fmnciscanos carmen scribere. Ille utrosque 
,juxta metuens, em•men r1nirlem scri]J-•il, el lweve, et quoll amUguan.' interprelationtm 
.ju .• m·t,eJel. ,ry_,z n~c regi ~ali.~fecit, 't"i am·e el amdeo.lum 11oscebat . . . l9itur a

,..·rivs in P0-'1 ju~~·'IU..ft .w'!rihP1'P.1 f>Um -'<tJI1m1n~ 'J'U"' 'wu.ru~ .~uh f1'tu1n F1't1Hri.~rrtni f'.YI Pd7'ta., 

·i·,Jrhnnlmn r•yi lr~ttlil p/r, 

XV. (j(f 
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bergivel (1544) H jenaival!If>f)8) szaporíttattak; I. li'erencz a három 
nyelvit cr)llegiumot alapítá, és nem volt város, mellyben a görög 
nyelv ne tanittatott volnn. S valúban el lehet mondani, hogy a refor
mutio következtéblln jött l<'~tre az igazi nyelv-tudomány (philologia), 
mire vonatkozólag Bezrr 'l'ódor igy ir: "Elérkezvén az lsten által 
meghatározott idií arra, hog-y választottait a babonaságtól elvonja 
s igazságának féuyt~t ámbár az egy t~záznddal e!Hbb tüzzt'l vassal 
üldöztetett, iijmét helyreállitsa, legeliiször is NéruetorRzágban Reuch
lin Jáno~t támaszt:\, fl:O: által a héher nyelv ismer·etl-t felelevenitendii, 
melly a kereflztények kiiziitt egészen !H'mmivt; lett 1); a rnit a kölni 
és löweni hittudttsok ttlljes ernjiikbi\1 elleneztek De az Isten annyi
ra meghiusitá e szándP.kot, hogy Rfluchlin Rómábnil véglegesen fei
mentetett s n héher nyelv tannlmányozá~a j{•váhagyatott, ekként 
megmutatván az Ur·, hogy ~"gyhóza fiilépitésére annak fl\ elleneit 
tudja felhaRználni . 

• Renchi in oskolúj:\ uúl jeles német tndó1wk keriiitek ki, a töb
bek kiizt Pellicán Konrád, Oecolampndius János, Mün!lter Sebes
ty•ln, Capito Jáuos, Fagiu• Pál és mások ~zámosan. Ezalatt a tu
dományok Lii\venben is virágozni kezdettel(, honnét eközben Rotter
dami Erasmu!! Párizsba nHmt, ki ottan a latin nyelv tanulmányozá
sát felelevenité. Jacques le Febvr1• d' Et.aples (l<'aber Stnpu\ensis) 
sorbonr1ei tudor, e jobb tár·sn~<ágrn érdemes férfin, látván, hogy a pá
riz~i egyetem irtl'>zatos bnrb:11·ismnRba efl itlbiilcseletbc sülyedett, a 
müvé~zetek tannlmáoyozá~;át n•nde~ utjt\t·a trrelé, siít a görögböJ for
,Jitott s kézrnforg?1 uj-szövetségi könyvekben találtató hibák kijavi
t:isára is vállalkozott, amin aunyira felboszankodtak a sorbonnei tu
dorok, különösen pedi~ ezrn egyetemi Itat· fejP.i, a vad Beda és Du
chesne, hogy addig :.'tslullódt.nk ellerw, mig állom:.'tsát legalább egy
idöre elhag_rtii kénys:.-.el"iilt. gu nek daczát·a n.znnban e ponttól kezdve 
olly csapás ét·te Francziaor·szághau a har·barismust, hogy egyszer 
meg lévén ingatva, mindiokább hanyatlott az. Sőt mi több, X. Leo 
i óváhagyta az u j szövetségnek Erasmus által készitett latin forditá
sát, mig a párizsi tudósok azt a C o ll o q u i a czimü munka miatt 
•:retneknek bélyegzék s mint illyent nyiltan kárhoztaták. 

"Kevéssel előbb a Medici ház, valamint mások is Ola~;zország
han, több jeles görög menekültet befogadott, a többek közt Argyro
pulust, Musnrns Mádwt, (;haleondyla DemetE•rt 11 kiilönösen egy ki-

'"· Számos ;Hlat.oldwl Lebizonyit.uttnl{ u.z elleuk"~öt. 
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tünö egyéniséget, a esál!zári vérből tizármazott Lascaris Jánost, kik 
az olaszországi oskolákban sokkal elilbbre vivék a görög nyelvtudo

mányt. Ezelten kiviil számos franeziák valának itt, kik visszatérvén 
hazájokba e tauulm:inyok iránt kedvet ébresztének. A Sorboom 
ol!J hévvel ellenezte <~zt, hogy azt. kelle hinni, miltént a görög nyelv 
tanulmányozáRa H a héLer· némi ismerete a világ legnagyobb eret
neksége volna. De nz lsten olly tekintélyeket támasztott ellenök
ben, hogy ohajtásnikunk ~peu t>llenkezöjét valanak kénytelenek ta
pasztalni. Illyenek voltak Etietrne Pouchet· párizsi pUspök, Louill 
Ruzé, Fmn~ois dc Lu,vucs) H ezek érdeme, hogy a nyel\'tanulmá
nyok virágzásnak indultak, t~ilt a göt·ög nyelv nyilvánosan tanittatott 
a késiibb bihornokká lett olasz Alcander, a ~:;ehweizi H~nricus Gla
reanus és a franczia CLeradame :\Ital, ki a giit·ög és héber nyelvtudo
mányban igen jár·t:u;, lraiJ:\r· urást·tlszr·i\1 feliiletes tehetRég s tnlságollttll 
.~rzékeny vala. 

"Miudaz:Utal a gürüg ,:s latin uyclvekLeu kitiint tndlnwk küzütt 
Budeus Vilmo~ ugy J'P.nylett miut a nap a csi11:1gok között, s igy egyik 
ellenfele sem merle iit megtámadni ; tie az igazat megvallva egyikük 
sem törődött a hittudománynyal, H ekként jogosan el lehet mondani, 
hogy ök egyengeték mások ~zámár:1. az utat, mellyt·c magok soha sem 
léptek. Budens szereneséjére egy olly ltirályra akadt, ki emelkedett 
szellemü 1:1 a jó irányu it·odalom na~;y kedvelője vala, jóllehet csak 
anyanyelvét ismet·Le, ~zaz I. Fcreuczrc; ennek ajánlá {j C o m ro c n

t a r i i l i n g u a c g r a e ~:a e e~iruii g·yöuyöril munkáját, s rá birta 

üt, hogy nemcsak az l!rintctt lu'u·om nyelv t~ az al-okon irt könyvek 
tanittatnának az on1zág o:-; koiAiban é~ c;gyetemciben, hanem egyszer~
•nind jeles férfiak fogadtatuáual( fel, !tik ti:;ztességes fizetéssel ellátva 
~tllandóan tanárkodnáuak az általa a három nyeh· t~záruára felállít
tatni szándékolt uagy~>zerii collogiulllbau , melly elegendő jövede
lemmel láttatnék el avégt·c, hogy abban sdmos elüljárók és tanítvá
nyok tartathast>an:.tk. Ezon épület n~ryan soha liCrn fejeztethetett be, 
de különfék tanArok állandó~;ittn1tak abhan, l(ik l<özött legnevezete

~ebbek valának : a héber uyelvre Agatbius él! Frangois Vatable j a 
giirög nyelvre Pie1Te Danés és .Jacquel:i Tusau; a mathematikára 
iJlhinée j és Ft•ancziaol'szág esflkhnmar r'rezhetP. :1~ ekltént beállott 
,iavula!it." 1) 

Már az iH, Iti r;gyediil jel.:n mnnlt:\.nkat olvasta, képes lenne ki
pótolni a mostan idézett hely liZámofl ellmllgatá~ait és kihagyásait, 



mindazáltal megjeleli ez a philologia menetét, mclly Olasz és Fran
cziaországban általában tudományos, Németországban ellenben csakis 
tbeologicus alakot öltött magára. A philologia most már valódi terére 
lépett Postel Vilmos (-H>Bl) fáradozásai következtében, ki a fran
czia követek tll.rsaságában Ázsiában tett utazásai alatt a keleti nyel
veket elsajátítván 1538-ban Párizsban kiadá L i n g u a r um d u o
decim charactel'ibus differentium alphabetum, in
tr o d u c t i o a c l e g e n d i m o d us l o n g e fa c i ll imus czimü 
munkáját. E nyelvek pedig a következük: héber, chaldei, syrus, 
samaritanus, arab vagy pu11, indiai vagy aethiopiai, görög, georgiai, 
szerb, illír, örmény és latin, csakis ábéczéit tanitván azoknak és pe
dig számos hibával s meglehetős t.udatlansággal, ami azonban köny
nyen megbocsáthatú annak, ki első lépett e térre. Kevéssel késöbb 
De originibus, seu de hebraicae linguae et gentis 
a n t i q u i t a t e, d e q u e v a r i a r um l i n g u a r um affin i
t a t e l i b e r czimü müvét irta; ez azonban már valóban összeha
sonlító nyelvtudomány, ameilyben az akkori közvéleményre támasz
kodva azt hiszi, hogy az első nyelv a chaidei volt legyen, s ebből 
származott a héber, melly a zsidó népre bizott küldetés következté
ben felette nagy jelentőségre emelkedett; a többiek szintén azon 
alapulnak s máig is megtarták annak nyomait. Hogy pedig e gram
maticális nyelveknek a héberhez való rokonságát bebizonyítsa, ösz
szehasonlitja az arab, aethiopiai és héber ábéczéltet, másutt pedig 
olly szavakat sorol elé, mellyek a latiJwlw:í l, giiriigiilmél és héberek
nél, vagy a gallusoknál és giiriigiiknél kiizösek ; és júllehet csalódik, 
az mindenesetre az ií érdeme, hogy az összelmiionlitás eszméjét felbl.
lálta, ameily késöbb olly várntlan felfedrzésr.lm~ vala vezetendlí. 

A ziirichi Gesner Konrád, ki B i h l i o t. h e c a n n i v e rsalis 
és P a n d e c t a e u n i v c rsa l es ezimii mnnl•áiban jegyzékét adja 
azon ismert könyveknek, mellyckbiíl az akkori nyelvtudomány ál
lása megmérhetií, 1555-lH:n kiadta Mithriclatcs czimü müvét, 
ameily először kísérli meg R kiiliinféle nyelvek 1·endezését, elészám
lálván szá~harmincz akkorában ismeretes régi és ujabb nyelvet; a 
M i a ty á nk o t huszonkét-féle fordításban adja, megjelölvén a ha
sonlatosságokat és különbségeket és például kimutatván , hogy az 
aethiopiai nyelv a héberhez s nem a chaideihez hasonlit; Indiát k6t 
részre osztja t. i. afrikaira azaz Aethiopil\ra. és ázsiaim, mellynek 
nyelvei és irodalma egészen ismeretlenclt. Megemlitendiínek véljiik 
ltlt\g itten a1. olas7. Amhrosionalt a t'hlll!lei, ~yrnH Í~fl iii'mrny nyel-



vckbe v alcí B <1 v e r. e t tS ;; ó t. ( lntr,,d uetio ), ugy~>zi11tén a ::;chweizi 
Bibli:mder (Buchmann) l l c r a l i o n <' e o m m u n i om n ium l i n
g u a r um e t l i t t c J' a r nm c om me n ta r i n s (1548) czimil mü
vét is, mellyben a szcrzií kimutatni igyekszik, hogy a világon hasz
nálatban levő nyelvek és betiik között analogia létezik s egyszers
mind azt állítj~, hogy mindannyian a görögbÖJ szárm&znak. 

Ha csak a köznapi tudományosság szinvona.lán álló munkákban 
levő gyakori idézeteket tekintjük is, azt kell mondanunk , hogy a 
héber nyelv ezen időben már nagyon ki volt müvelve. Már ernlitlik 
a luccai Sante-Pagninit, ki a hibliát fordítá, s egy jó de hossl'ladalmas 
héber nyelvtant, egy héber és egy chaidei szótárt szerkesztett s eze
ken kivül egy, a rabbinusok által használt jegyeket ismertető köny
vet adott ki. A héber nyelvvel foglalkozó tudósok között leginkább 
kitünt a westphaliai Buxtorf János bázeli tanár, ki 1609· ben egy hé
ber nyelvtant, melly sok ideig legjobbnak tartatott, s késöbb egy hé
ber, chaidei és syrus szl>tárt adott ki. Fiának a megtért protestáns 
Norin véleménye ellen kelle harczolnia, ki azt vitatá, hogy a legkö· 
zelebb Europába hozott samaritanus Pentateuchus eléje teendő a 
masoreticus sziivcgnek, me ll y után a p1·otestá ns fordítások készíttet
tek. A héber nyelv tanulmányozásában korszakot alkotott a sedáni 
Cappel Lajos saumuri tanár A r c a n u m p u n c t u a t i o n i s r e v e. 
latum (1624) ezimü munkája, mcllyben szerzö azt állitja, hogy a 
magánhangzók pontozása csak a VI. század után találtatott fel a 
Tiberiásban lakó héberek által, nem pedi g mintljárt kezdetben vagy 
Esdrás által. Felette fontos kérdés ez, mert c kk ént a biblia vulgata
féle forditása régibb volna ezen ujitásnál. 

A nyelvtudósok most egy, eddig elhanyagolt nyelvvel t. i~ az 
. arabbal kezdettek foglalkozni ; és ekkor jött létre Rapheling szó
tára, mclly nagyrészben Í':)caliger munkáira támaszkodott j az első 

arab nyelvtant, me Ily Euro pá ban megjelent, a gorkumi Herpentius 
szet·keszté (l (i 13), a hága-i Golius pedig, ki őt a leyden-i egyetem j 
tanárságban követte, egy gazdag arab tiZÓtárt adott ki (1653) j és 
nem volt nagyobb lü)nyvtár, melly arab könyvekkel nem gazdagítta
tott volna. Ezenkivtil voltak egyének, kik a perzsa, török és örmény 
nyelvekkel fogi alkoztak, söt itt-ott chinai nyelven irt könyveket is 
lehete . .látni. 

Mig a hitvm·sengök fegyvereket ~;zcreztek a keleti nyelvek e 
tárházából, addig mások a régiségek külöoösen a rómaiak tanulmá
nyozására adták magokat. Kitiintek e téren Justus Lipsius, Carlo 



Sigoniu P-s Onufrio l'auviuio 1). De a nagyobb ré:;z csupán arr11. torc · 
kedett, hogy Cicerót jobhan megé•·thesRe; általában pedig mindany
nyian meghajlottak a tekintély előtt, a római rlolgok iránt tulzó tisz· 
telettel viseltettek és telje::; hitelt adtak Tnllimmak, jóllehet nem az 
igazság kifUrkészését de ügye gyiízeimét tartá szem előtt; feltétlenül 
hittek továbbá Liviusnak és Dionysiusnak, kik a régiséget olly ke
vé&sé ismerték, ugyszin~én Pomponiusnak és Gelliusnak is, kik a 
köztársasági intézményekben egészen járatlanok valának. Egyszó
val mint buzgó régészek mindent megfejteni, mindent leirni akartak, 
noha sem müismerettel sem adatokkal nem birtak. 

Sealiger (D e em e n d a t i o n e t e m p o r u m, 1583) elvek 
szarint és rendszeresen tárgyalta a ehronologiát, szigoru vizsgálat alá 
vetvén a csillagászati rendszereket, és egybevetvén a dátumokat. 
Munkáját sokan banezolgaták , kiilönösen pedig Peteau (D e d o c
trina temporum 1627), ki késöbb Rationarium tempo
r um (1633) czimü mijvét egészen más rendszer szarint szerkeszté. 
Mások ismét a régészet és numismatica tudományát kezdék müvelni• 
amelly eddig csakis a különféle nemzetek ~~s idök érmeinek , felira
tainak, eszközeinek és ritkaságainak izlés nélküli összegyüjtésére 
szoritkozott. E nemben felette hires volt a M u,; e um, mellybe Paolo 
Giovio majd koldulva majd hízelegve rendkivül szép és érdekes rit
kaságokat szedett össze. A r é g i ek é r m c i r ö l elöször a velen
ezei Enea Vico értekezett ( 1555) ; kéllöhb H sziutén velenezei szár
mazásu Seballttanu Erizzo egy tökélctescb!J muukát szerkesztett 
(1559), s evvel megveté ama tudomány alapját. A fiamand rézmetsző 
Golzim1 Hubert J 557 -ben egy érem-gyüjteményt adott ki, a melly· 
ben sok hamis vagy képzelt érem iH szcrcpcl ; és azt mondja, hogy 
akkor Olaszországban háromszáz nyolczvan régi~;ég-gyüjtemény ta
áltatott ll annak kedvelöi erényeseknek (v i r t u os i) neveztettek. 

A nápolyi Gian Vineenzo Pinelli (1635-1601), ki bár maga 
nem lévén turl6R a tndományok iránt nagy rlöszrretettel viseltetett, 

1) A nevezetesehh wuokák " 1Hr6 u : Manutius , /Jt. legibus Rontanorunt 

lö:-18, De civitate 1585; Panvinio, De cit•itat e rumana iJIIP.!"wre; Slgonio, De iui"P 

rivium rom.ano1-u111 1560, Dc jure ltoliae 156~, lle judiciis Romanarum 1574; 6ro
cbtos, (Groucby de RoueuJ, De ~omitii.• Romunvmm 1555 ; Zamosctus, lengyel, De 
•matu Rcmr.ano 1563; Patrili, Della milizia roma1ut !583, ameily elsB azon muu
kák között., mellyek barli dolgokról értekeztek ; Lipsius, számos apr& értekezé
sek; Parciroli, Notitia dignitatum etc. Megemlithetök még Gianpietro Valeria
IID di Belluno, LeliD Oiralr!i, 0~1io f'alcagnini, Pirro Ligori Hat.. 



cgJ köuyvüht al~tkitott, mellyhc miuden megjeleut munkát meg· 
Bílerzett, bármibe került legyen ir> az, 6s azt a tárgyak szerint osztá
lyozta; ezenkivül földtckékbijl, térképekböl, mathematikai müszerek
ből, ásványokból és néhány felette ritka éremböJ egy museumot állított. 
Halála után mindez eladatván és a tengerre szállittatván, a hajó a 
tengeri rablók által kizsákrnányoltatott, kik a tengerbe vetették vagy 
a partokon elvesztegctt~k a nem ismert kincseket, s igy a halászok 
majd sajkáik kifoltozására majd pedig ablak-táblakra használták fel 
a kezökbe került kéziratokat és pergameneket; a maradványt Bor
romei Fridrik bíbornok vette meg háromezer négyszáz arany-scud6-
ért, ki avval az Ambrosiar..us könyvtár alapját veté meg. 

A veronai Onofrio Panvinio (1529-GS) egyike volt az elsők
nek, kik a feliratok beesét felismerték s azok segélyével a római ré
giségeket és consulal'is évkönyveket hitelesiték; é1·tekezett a latinok 
játékairól, diadalmeneteiröl, neveil·öl és isteni tiszteletéről j sokat irt 
a keresztény régiségek r öl, ami által nagyban gyarapitá az e g y h á z i 
é v k ö n y v e k e t (Annales ecclesiastici), rncllyeket késöbb Barot~ius 
közrebocsátott j neki köszönhető végre az egyetemes krónika a világ 
teremtésétől egészen koráig, nemkülönben egy rajz, ruelly a lakott 
világot ábrázolja, és más tül'ténelruek, mellyek csodálattal tiiltik el az 
embert, ba figyelembe veszi, milly rövid ideig élt 1). 

Donato R om a v e t us e t n o v a (1633) czitnü munkája nem· 
csak az e téren korábban megjelent dolgozatoknak dc rnég Nardini 
rnüvének is eléje tétetik. Ottavio li'crrrari a legjobb értekezést irta a 
rómaiazokásokfelett (1642-54), Piguorio pedig az !His-táblát 
fojtegeté. Sokkal fontosabb az antwerpeni Grutcr Jánosnak (1560-
1627) C o r p us i n sc r i p t i o n um czimü munkája. Ennek alap
jául ö a bruggei Smezius Mártou gyüjteményét vette fel, ameily a 
szerzö meggyilkoltatása után 158ti-ban a bollamli köztárHaság által 
és költségén bocsáttatott közrc ; ö azouban ~;::;ámus feliratokkal gya
rapitá azt; munkája Scaligcr Józt:iof huszonnégy kiválóan haszno,; 
táblájával megtold va W clser .Márk augsburgi pol~ármcator költségén 
1603-ban Heidclbergbflll adatott ki. Igaz ugyan, hogy :-wk ollyas hi
ányzik abból, ami szerzö clött isme1·ete11 lchctutt volna; továbbR 
némelly feliratok hibásan mások ismételten forduluak elé benne, ezen
kivülpedig elferditvc adja némclly szct·zök neveit, ltíktöl az adatok 
átvétettelt, mindazáltal megvagyon azon érdeme, hogy felkölté a vá
gyat az eredeti iratok lctuásolátsára s ezeknek a régét~zoti munkákb~ 

1) latrei, r~'""'"' ilht.,lmla, ll. r.:·H?. 1 4-i\; knnyv. 



valú bciktalá::~ái'H. Eu11ck nagybau bövilctt kiadását thcvíus JárHJ~ 
György utrechti tanár ( -1703) l 70 7- ben végzé be, s az e téren egé
szen a mai napigmint lcgtCljedclmcschb gyiijtemény szerepel. 

Ezen egyetemes · gyüjteménycken kivül részletesek ~s szer
kesztettek, mellyek azután egyes városok és tartományok történel
mének alapul szolgáltak. A bergamói Gian Crisostomo Zanchi (D e 
Orobiorum sive Cenomanoruro origine,Velencze, 1G::ll) 

az akkori szokást követve, hazáját nagyító kifejezésekkel magasztal
ta, mellyeket hevesen ostromoltak a novarai Gaudenzio Merula s a 
milanoi Bonaventura Castiglioni, kik egyébként az Alpeseken inneni 
~allusokról értekeztek !l a milanoi Ottavio Ferrarihoz hasonlóan is
merték a viterbói Annius álnokságát. 

Sigonio. 

A modcnai Carlo Sigoniót (15:21-.'14) a jelesebb tudósok közé 
helyezik azon fáradozásai, mcllyekkel a római történelmet és régésze
tet, a consularis évkönyveket, a római, olasz és tartományi jogot any
nyira felvilágosítá. Megírta azonkivül a nyugati császárság történei
mét Domitianustól Augustulusig, s elsií ízben ö morte a longobardok 
olaszországi uralmának tö1'ténetét vázolni, eliíbb ugyan csak 1199-ig 
késöbb 128l-i·ig. Olly tér volt ez, mcllyet előtte senld sem kisérlett 
még meg, s ameilyen csakis az imttá1·ok nyujthattak neki némi fel
világosítást, amiét·t is hibáinak dat:zám a cliplomatiai tudomány ujjá
alkotójának lehet iít tekinteni. Vallásos é1·zclmc a héberek köztársasá
gának mintcgy a modern alkotmányok ruintaképénck ábnizolására 
készteté iit. Al·istotclcsscl azon vélcméuyhen lévén, hogy a polgári 
rgyüttélés czélja nem lenne más, miut a haszuos és igazságos össze
egyeztetése, azt aka1·ja, hogy állittassanak fel scnatusok , mellyek a 
nemzet jólétének eWmozditásával foglalkoznának, s törvényhatósá
gok, mellyck nem engednék meg, hogy a h~\szuos az igazságostól el
különittessék, és ezeken kivül egy fö vála!:iztassék, ki az egyiket is má
sikat is összehiv ná, ti mindegyik teendiíit l'imutatná; azután pedig be
bizonyitani törekszik, hogy mcnnyire jl1 volt mindez a hébereknél 
elrendezve. 

XIII. Gergely egy egyházi történelem szerkesztésével bizta. 
meg öt; erre azonhan mások vállalkoztak, de egészen ellenkező 
irányban. 

t'laciU!có lll)'l"ÍCII!'i· 

Fran<.:owitz, ( 152U-75) máskép l!,lachct• Mátyás (l!'laciw~ Illy
ric us) azt tartván, hogy a lutherannsok felette lanyh~í.k a ref{ll'lnatio 
diiutoztlihi.s:i.lmn, l\lagtlcbm·gha mcnt, ottan fcgyvct·eket kovácsolan· 



dó, és csakugyan ö:-;•;-.c11zerlvér, a küliinfélc kiinyvekböl az cgy!.áz cllcr.i 
vádakat, közrebocsátá A z i g a zs á g b i z o n y i t ék a i czimü mun
káját. Ekkor azon g•mdolat villant meg agyában, hogy jú lenne eredeti 
kutfők után egy egyházi történelmct készitenic, s e végből Wigand 
János és Judex Mátyás hitszónokokat, s kivülök még tizenöt egyént 
társaiul fogadván, egyetértöleg hat évig dolgoztak, a nélkül, hogy va· 
l amit sa j tó alá adtak volna; ennek multával azonban a közönség elé 
léptek, s huszonnégy év folytán Ce n t u r i a e ma g d e b u r g e n scs 
ezim alatt tizenhárom (in fo lio) kötetet bocsátottak közre, mindegyik 
könyv egy század történeimét foglalván magában. A legerősebb tá
madás ez az egyház ellen, miután tényekre látszik támaszkodni, 
mellyeket igen Ugyesen tud kizsákmányolni, s a katholiczizmus ellen 
felhasználni. 1) 

DHrouiu"'-

Ezeket megczáf"olandó a nápolyi Baroniw:1 ( 1538-Hi07) bibor
n ok A n n a l es e i t irt a, ( 15R0-93), mellyek egészen a pápai fenső
ség támogatására irányozvák, s minthogy a pápai irattárok rendel
rlelkezésérc állottak, fontos okiratokkal látta cl azokat, még a 
világi történelmet illetőleg is, mellynek központja Róma volt :t) Ő e 
rnunkájával azonban csak a XII-ik század végeig jutott, azután 
1565-ig Raynald Odrric folytatta, Spondanus Henrik pedig össze
vonta és 1602-ig vitte. Milly értéket tulajdonitottunk legyen mi e 
kincsnek, már máshol elmondottuk. () az eseményeket mindig az 
lsten jutalmazásai- és büntetései gyanánt tünteti fel ; a mi igen j8l 
hangzik az egyházi beszédekben, dc alapjában hamis, azt téte
lezvén fel; hogy az Isten jutalmait és büntetéseit ide lent a földön 
osztogatja. A trienti zsinat tiirténelmeiröl már másutt szólottunk. 
(XX-ik Fej.) 

A történetirók főleg a latin nyelvet használták, nagy hátrányá
val az igazságnak, melly ekkéntolly nyelvre kényszerittetett, melly nem 
volt sajátja. Átalában a hosszabb történelmi munkákban az irók nem 

1
) Ludvigh Wachler, Gesclt. de•· ltislo1·i8~hen l<'orsclmng und Kunsl seit der 

WiederherstelluUl) der literarisc/ten C~tllnl" in Bu•·opa, Gi)ttingen 1816, 2 köt. 
:) J:o'rú. Paolo 161:!-ik évi junius 8-ról egy levelet intézett. Casaubonhoz, 

mellyben öt arra ösztönzi , hogy irna Baronius ellen, kiről minden roszat mond. 
FigyelmezteLi azonban, ho:;y roszhiszemüségröl és csalú.sról ne vú.dolja, mert azok, 
kik ismerik, nem fogják hinni, n'lintLogy u legLecsülcte•obb tJm!Jemek tart.at.ik; 
kiv.;véu, momlja Hnrpi, hogy llllll("héV{L t<'RZÍ ruind;tzok véleményét, ki l, kel lliizeli 
..irintkezéRI•en illi. 



oda törekedtek, hogy a kitlönféle ~tuy~tgokat összogyüjtvén, cgyöntetíí 
egészszé alakits:l.k, atokat szigoruan megbírálják, vagy hogy a köz
vetlen kutfökhöz folyamodjanak, s azokat ruély belátással felhasznál
ják; hanem egyszerUen az öket megelőző nevezetesebb írókat vették 
elé s elbeszéléseiket kiegésziték, vagy az egyes t·észeket másokkal 
pótolván, vagy más szempontból vizsgálván, vagy uj okiratokat szö
vének be azokba, épen nem tartván bűnnek egyes darabokat .lemásolni 
vagy néha ugyszólván fordítani. Sleidán a különféle szerzöket lerná
solva férczelte össze a reformatio történelmet. De Thou ugyanazt tevé, 
és Skóthont iletöleg Buchanant, Németországra vonatkozólag Sleidant 
és Chytreust, Olaszországot érdeklőleg Adrianit, Törökországot ille
tőleg végre Busbeck-et és Leuvenclaviust írta ki. Sarpi egész nyu
galommal Gioviot, Guicciardinit, De Thout s különösen muoká.ja 
nagy részében S!eidant ma~át használta fel. A-z irói fáradozás tulaj
donképen csak ar1·a szoritkozott, hogy az illető képes legyen a más 
nyelven irt munkákat saját nyelvére helyesen lefordítani, s fordítását 
ts saját munkáját irály tekintetében egyöntctüvé tenni. 

Jovianus Pontanusnak (1427-1503) egy párbeszéde van a tör
tl-netirói müvészetröl, melly első ujabb munka e tárgyban, de egészen 
szónoklati mü az, a történelmet a költészet egy nemévé alakitván át: 
historiam, poeticarn peoe solutam esse q uamdam. 
Ugyanazért megjegyzi, hogy Livius catalectico-dactylicus verssei 
Wacturusne operac pretium) Sallustius pedigegy sponda· 
icus hexameterrel (B e ll u m s e r i p t u r u s s u m q u o d p o p u l u s 
r om a n us) kezdi munkáját, és ezen szorzölt s Virgil egyes helye
it egymással összahasonlitga.tjn. Egyébként kevésbbé hiu, ajánlja a 
rövidséget a szavakban, l! gyorsaságot az irály menetébcn; alapjá
ban pedig óhajtja a részlctességct, a helyek Icirásait, a nyilvános 
szónoklatok s külöuöscn az élétit·ati mozzanatok közlését. 

Francesco Pah·izzi is a költészethez h:.sonli~ja a t örlénelmet 
unalmas kitérésekkel teljes tiz párbeszédébeo, (1560), azt mondván, 
hogy a szent történeteket kivéve, a régi történelmekben nagy bizony
talanság uralkodik, az ujabbak pedig new szabadon iratnak, a hogy 
a történetíró és költő közötti különbség egyedül ab b an áll, hogy 
amaz nem változtatja meg a helyoket s időket; hogy továbbá mi az 
istenek látványossága vagyunk, é,.; igazság nincs másutt, caupán csak 
az Isten és természet müveibon. Egyébként Lucianus értekezésére 
támaszkodik, valamit a spanyol Fossio Morzillo is (D c h i s t o r i a e 
i us t i t u t i o o c). A mélyebb gondolkozásu Baudain P r o l e g om e
n a h i st o r i c a czimii munká.jában a történelmet a jogtudomány 



és politikához vat,·, vi11;~;onyaih:w vnHzi Hzemiigyre éK azt mondja, 
l10gy annak l<öteles~egc okt:\tni, ti hogy lealacflonyitja magát, midön 
mulattani ki ván, amiért is <'géPzen t~vol k cll állania a költészettől; 
szttkséges tovább~., hogy az ne drámai, cic pt·agrnnticus azaz valódi 
és positiv legyen ; mindenekfelett semmi ollyast ne mellözzön benne, 
ami a közigazgatásra, a törvényhozáara s a földiratra és statiBtikára 
vonatkozik. A történészek végre legyenek jogtudbsok, hogy ekként 
a tények erkölcsisége felett itéletet mondhaBsanak; valamint másrész· 
röl a jogtudósok is tanulmányozzák a történelmet, ameily nélkül sem 
kormányozni sem uralkodni nem lehet. 

A történetírás ama szabályai, mellyekkel li'ogliettá-nak G e
n u a t il r t é n e l m é-hez irt bevezetésében és Viperano D e B c r i
b e n d a b i B t o r i a czimü munkájában találkozunk, daczára azon di
cBéreteknek, mellyekkel azokat Tiraboscbi elhalmozza, nagyon min
dennapiasak vagy más iróktól kölcsönzöttek. UgyaneRak Tiraboschi 
az egekig emeli Agostino Mascnrdi·t is, kinek Ar t e st o ri c a czimtl 
müve, melly Rómában Jö:lU-ban látott napvilágot, csak szolgai fordi
tása a ferrarai Ducci 1604-ben A r s h is t o r i c a czim alatt kiadott 
munkájának. Különben azt kivánja, hogy a történelem emelkedettebb 
legyen mint a fontolgató müvek szoktak lenni; és minthogy annak 
fö teendöje a hábornk diiadá~a, ezen szomoru c~eményeket ne tegye 
bonyolodottabbakká bolmi a prólókos elbeszélések t>em évszámok vagy 
pedig a földirat által. Igazságot kiivetel, csakho~y bizonyos kimélettel 
mondasBék ez ki a nagy férfiakat illetőleg, kikhez egyébiránt néhány 
tanulságos mondatot intéz, megmutatván, hogy c:;ak ugy számithatnak 
a történelem részéröl némi clnézésre, ha jök lesznek. Nem sokat 
hiszen azon irók nak, kik saját tetteiket beszélik el; és azt 6hajtaná, 
hogy a történész bölcsész legyen és járta~> a társadalmi tuilományban, 
s ne tartsa magára nézve lealázónak a népek míivelödését clömozditö 
müvészetekkel foglalkozni, miuök a testészct, kiiltóözet, erkölcsi ok
tatás és történelem. A nyilvános szónoklatok közléBét, mint minden 
hozzá hasonló szónok, ií is helyesli, csakhogy azok a szóban forgó 
tárgyra vonatkozzanak. Ami a történeti beszédrnodort illeti, kivánja, 
hogy az tartsa meg a képeket és ö~szhangzatosságot, de nélkülözze a 
költeményeket s a kiilté:;zct. kimért modorát. 1) 

1) Wolf Jállod t.'i?!J.bon htirs hirstoríca.e ptn-u..• czim alatt egy mnnkAt 
~dott ki, melly tizennyolcz kiilönfél~ " a történ~~t.irt\s miivészetérill s?.t.IÓ érteke
zésböJ van ös•ze,zedve. 



A heidelbergi Vo~;; Gcrárd (1577-lli4U) a t•égi éB középkori 
latin történetírókat veszi szemle alá mai nap is haszonnal olvasható 
munkájában (1623), mellyet késöbb Mallinkrat, Hallervor.d, Sand, 
Apostolo Zeno gazdag függelékekkelláttak el. Ö azonban csupán életi
ruti é8 könyvésv.eti ismeretekre szoritkozik, mig La-Mothe-le-Vayenr 
talpraesett bölcseleti észrevételeket tesz tizennégy görög és tiz latin 
ti\rténetiró felett, ezáltal öket jellemzendő. Sandoval V. K á r o l y 
élete czimü munkáját biráiván Discours sur l'histoire 
czim alatt a történetírás müvészetéröl egy jeles értekezést adott ki, 
szeme előtt tartván annak anyagát és alakját, miként előbb mások 
tevélc Ö a történelmi munkákat csak annyiban becsüli, amennyiben 
azok a bölcseleti erkölcstannal s a szigoru igazsággal vagynak ösz
szekötve ; ugyanazért mi snlyt sem fektet azon történelmekre, mely
lyek az azok lefolyása alatt élö egyének által irattak; helyteleniti a 
hazug nemzetségi fákat, mellyekkel akkor a világ elárasztatott, ugy
szintén a csodákat, csillagjóslatokat és nemzeti gyülölségeket. A nyil
vánofl szónoklatok közlését kedveli , a kitéréseket s elöbeszédeket 
ajánlja s általában a történetírótól megkívánja, hogy ismerje az ügye
ket s legyen bátor:3ága az igazat kimondani, habár nem teszi köte
lességévé, hogy azt egészen kimondja. 

l'os~e,·ino. 

A mantuai Antonio PoBsevino (1534-l(ill), ki eléíbb udva
roncz 8 késöbb jezsuita lett 8 mint illyen leginkább az északi pro
testánsok elleni küzdelmekbcn tiintcté ki magát, 1586-ban Moscovia 
leirását adta ki, s ez volt az első munka, mclly a világgal a még 
akkor egészen elszigetelten élö orosz nemzetet közelebbről megis
merteté. B i b l i n t h c c a s e l e c t a czimii munkájában a módszeres 
Encyclopaedia egy nemét adja elénk, mcllyben clí:ibb a különbözö 
tudományok tanmodorárúl, azután pedig azok íróiról értekezik; ama
zokat illetöleg a fő szabályokat sorolja el, ezekre vonatkozólag pedig 
gyakran igen helyes itéletet tanusit. Ezt ki egésziti A p p a r a t us 
sa c e r ezimü müve, amellybrn ro integy hatezer egyházi i ró rendezett 
névjegyzékét adja. 

Strada. 

A ferrarai Girolamo Faletti D c b e ll o si c am b r i c o cz1mu 
tnunkájában az V. Károly és a francziák közölt 1542-ben Német
Alfüldön folytatott s a schmalkaldi szövetllég elleni háborut tárgyalja. 
Késiibb Famiano Strada (l!'i72-Hi4H) római jezsuita latin nyelven a 
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némcta1W1di felkelést irta le; 1) az oskolák számára készült s kitéré
sekkel teljes munka e~, mellyben a szerzö hosszasan időzik az egyes 
események felett s nagy élvezetet talál a tanulságos mondatok és 
szónoklati hasonlatok gyakori alkalmazásában. A madridi kabinetből 
számos okiratokkal rendelkezett, de azokat, mellyek a protestán
sokra vonatkoztak, nem ismerte; a politikában és hadmüvészetben 
meglehetős járatlanságot tanusit, ezt azonban józan de nagyon álta
lános morállal pótolja. Jóllehet egyedül Spanyolországra szorítko
zik, egész nyiltsággal előadja azt, miröl tudomása van s amit közöl
nie lehet. Egyike ez azon könyveknek, mellyeket legelöbb olns
tam, s élénk érdekeltséget költiitt az bennem azon ügy vértanui iránt, 
mellyet ii roszal, világos jeléül annak, hogynem hütlen elbeszélő s 
nem is érzéketlen. Liviust csodálja s hosszadalmasság tekintetében 
tulszárnyalj a. 'l' acitust megrója majd az igazságszet·etet hiánya és 
vallástalansága majd azon körülmény miatt, hogy az emberi sors in
tézésében a gondviselésnek mi szerepet sem juttat; állandóan pessi
mista s mint illyen alattvalóik előtt gyülöletesekké teszi a királyo
kat, fekete szinben tüntetvén fel azok tetteit és szándékai t. Vissza
tetszik még neki az általa tuJaágosan használt tanulságos mondatolt 
nagy száma is, habár ö maga is nagy bőségében van azoknak 2). 
Gaspare Scioppio lnfamia Famiani czimü munkájávalczáfolta 
meg öt; Guido Bentivoglio bíbornok pedig azt mondja róla, hogy 
Stradá-nak az a hibája, miként gyakran letér az u tr ól (d i strada ), 
minden előforduló személyiségnél hosszasabban megállapodván. 1\'Ii 
előttünk ez teljességgel nem hiba, annyival is inkább, hogy számos 
aprólékosságokat tartott. fel !lz:'unnnkt·a, mellyPk a hirneves fédiakban 
mir.dig érdckPsck. 

llt•lltiHt!l;llO. 

Ugyancsak az érintett ferrarai Bentivoglio (157H-l614), ki 
mint apostoli nun l i us Német-A liöldön kilencz éven át müködött, olasz 
nyelven megírta az ottan folytatott háborut, egyszerüen de minden 
8Ímaság és kellem nélkül; telve e munká.ja egyébként halvány szó
lamokkal, s valahá.nyszot· elmés akar lenni. elleutétekbe s izetlen él-

1) Csak k.;t évtizede t. vég"ett lJ,., ~ \590-töl kezd ve egészen az 1609-il<i 

feg-yvérsziinetig egy másile jczsnitlt, a mac:eratai Angelo Galluccio folytatta 11zt. 
2) Ezen tnnnlságos monilntolc közill n~m~II.Yok emlitést érdemelnek, igy pl 

Mo!JP!lrn imprrii r.nrpu.t m.a_g>U1 anim".,ulum P.tl. mP-nlP, muUi.t tuP-ndurn manibu.t. -·· 

Spe.• P-t rupirlo "''"lulo.y hnrn:inP..< .fi,eit. - C.·e/,,·a. inlf'l' pe1·icla ntelu.• P:cu-itur ]>r1·i 
,,/itnndi. - ln maqni.• Jn·i·,u:iJ111?11 ·i·fl.im·ii.< >Uln ·inripit11.1' nl 1le.Yi.vtatm·. 
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ezekbe keveredik ; emellett "a szómértékre (numerus oratorius) olly 
féltékeny, hogy annak fentartása végett igen gyakran holmi meddő s 
mit sem jelentő pútszavakhoz folyamodik" 1). Emlékiratai felette fon
tosak ugyszintén a flanch·iai és franczia udvaroknil szóló jelentései is, 
mellyek meglelietilstm feltárják elilttiink a:wk zilált állapotát, jóllehet 
a főpap vagy nem igen mélyeu hatott be abba, vagy részrehajlatlan 
akarván lenni a felszínen maradt, a tiirténelem leghaszontalanabb ré· 
szében, a hadi tettek ecsetelésében találván fő gyönyörét. Pompeo 
Giustinianinak a tlandriai háboruról szóló t1 hat könyvre terjedő miive 
(1609) csakis hadászati tekintethen bir némi belbecscseL Lodovico 
Guicciardini, a tört.éné!lz fivére, t1zi11tén érdrkeH ~s ha.flznos jelentése
ket hagyott hátra Német-Ait'iildrill ( 15G7). 

Dnvlln. 
A páduai Catcrino lJ avila ( 1571i -l G::H) valóLan miivészileg s 

gyakran a régiek elméBségével ilja le a franeziaországi polgárhábo
rukat, mellyekben maga lis harczolt. A tények előadásában pontos ; 
azok megitéléseben mély belátást, ell'tmdezésükben pedig sok bölcse
séget tannsit, s nagyou jól ismeri a franczia jellemet. Inkább király
párti mint katholikus lévén, a politikát az 1·riísek és ravas:;;ok játéká
nak tekin ti ; Medici Katalint, ki neki saját nevét adá, ruentegeti j a 
sz. Bertalan éji mészárlást csak unnyiban roszalja amennyiben az 
eredménytelen maradt. Jól nwndák, hogy épen ugy nem kell hinni 
Daviiának midön az udvart dicséri, mint De T honnak midőn azt gya
lázza. Nem affectál, jóllehet hosszadalmas mint az olaszok szoktak 
lenni, és aprólékoskodó mint azok, kik az clöszobákban gyüjtik ta
pasztalataikat. Tommaso Stigliani pármai tudós által beszédközben 
megsértetvén, e:lOt párviadalra hivja s keresztül szurja j ekkot· a ve
lenczeiek zsoldjába szegődik s Keleten hadakozik mellettök; azután 
Bresciába megy kormányzóul, hol kiadja muukáit s csakhamar meg
gyilkoltatik. 

A követi jelentések, mellyekben Olaszország föleg pedig Ve
lencze és Florencz annyira bővelkedik, egyszerüek s méltóságtelje
sek, józan és tapasztalás által élesitett itéletről tanuakodnak ; törté· 
nelmct azonban nem képeznek, de segélyét·e vagynak annak, a tör
ténész elfogultsá.ga nélkül ítélvén meg a különböző időket. 

A németek a történelem terén nagyon hátra maradtak, miután 
a tudósok figyelmöket a nyelvtudományra és régi irodalomra forditá.k, 
t1 a jobb erökct :1. ruformatio által támaE\ztott )(üzdelem emészté fel. 

11 Pallavicini, Oe/l" .vti''· v. 'J. 
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Ekként a történelem olly egyéneknek <~ngedtetett át, kik elegendő 
politikai isme•·etekkel nem bírtak. I gnz ugyan, hogy az archaeologia 
tere nagyban hövittetett s az egyházi történelemre s ennek kiivet
keztében a politikaira is ungyohb fény det·ittetett, de mindcMk csak 
előkészületi munkálatok valának éR Rajátlag n nyelv-s hittudomány1·a 
vonatkoztak. Tritheírn .János (lleidenburg, -·l ül ti), e tudományo~
sága miatt általánosan esodált férfin, a nénJet régiaégekt·e nagy fényt 
derite az irattárokld.J iiss~.e!!zcdett okiratok által, jMlehet ezek meg
választásáb:uJ nem vala kiirültPkint•';, Melanchton kijavitá vagy job

ban mondva átdolgozá. mestet·e Cm·ion Jímos egyetemes tiirténelmét, 
ameily nngy tekintélyre vet·giidött. Dohnek .János másk(,nt C o c h
l a e us (- 1 ;,r,2) Luther tiirtéuelmét it-ta meg, melly lit megle Letö
si'm fekete szinben tüntett\ fel. Thurnmayer Hnos ( -1534) ki szülii 
városát·ól Abeusbet·gről A ventitma-nak is nt' v eztetett, Bajorország 
kr6nikáját készité meg, mellybe jóformán egé8z Németot·szág törté
nelmét beRzüvé. Fontos munk::~ ez, mert uj és gazdag adatokban; 
mintlwgy nzonJ,an hü az ignzsá.glwz, visszatel!lzést ::~zUlt s bevégzése 
után csak hnrminczkM évYel ktlsUbh s akkor is megcsoukit\·a adatott 

ki (1554); nmi nérnetségét illeti, ez r.gészen a Lutheré mellett áll. 
Münster Sebestyt;ll (-1552) Cosmograp_hia universalis 
czimü munknjában a 11tatietik:it kisérté meg, ameily kikerülhetlen 
hibái mellett sok jót és érdekc~;t tartalmaz. 

Philipson János vagy sziiliiföldje Scl!leidcn után Sle i d a u us 
1 lf,06-5G), ki több ideig J. F'ereucz franezia király szolgálatában 

állott s általa külöuféle államügyekben alkalmutatott sa schmalkaldi 
szövetség történésze volt, a N é g y m n n a r c h i a czimü munka után 
huszonhat könyvben tiszta s egyszet•ü latinsággal és sok ismerettel 
kora vagy ami egyre megy V. Károly történeimét (1517-56) írta 
meg. E müvében különöRen a reformátio felett állapodik meg s ugy 
tünteti azt fel mint a gondviselés munkáját s az emberiség legfonto· 
sabb ót·dekét, és megczáfolni igyekszik Cochlaeust s méginkább Paolo 
Gioviot, ki szerinte ész nélltül s csak hallomás után fecseg, mig ö 
nyilvános tényekre és hiteles adatokra támaszkodva gyalázza V. Ká
rolyt. Hasonló czélt tüz ki magának Hortieder Fridrik is a protes
tánsok által a császár ellen inditott h á b o r u i g a z s á g os s á. g a 
felett irt értekezésébtm. 

'l'schudi Egyed (15Uö--72),a schweizi történelem atyja, hazáját 
szolgálta s megírta annak 1000-töl 1564-ig terjedő történelmét. En
nek elleneivel a freiburgi Guilliman :F'erencz foglalkozott H a h s
b u r g i c a czimii munk1ijábnn. 
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A hollandi történetirók között leginkább kitüntek Voss 1\Iá.tyá.H 
és Izsák A n n a l es H o ll a n d i a e e t S e l a n d i a e czimü müvök 
s Ems i Ub bo R es Fr i 8 i c a e czimü 8 1564-ig terjedö történelmi 
munkája által, mindegyik aszerint szinezvén elbeszélését, 11mint ka
tholikus vagy protestáns volt. Katholikus szellemben irt a jól értesült 
és elénk irályu Burgoigne Miklós (- l G 46), ellenkezö szellemben szá
mo8an, a többek közt Bor jéter Keresztély, kit az országos rendek 
bizván meg e munkával megnyiták elötte az irattá.rokat, mellyekböl 
érdekes adatokat kutatott ki, kár hogy azok elrendezésében Ugyesebb 
nem va la. Jobb rendszere volt Van Hooft Pétet· költönek; Hugo 
Grotius azonban széles ismeretekkel irt s mind világosság mind elö
adás és felosztás tekintetében olly kitiinö s Hi09-ig terjedő Évköny
v e i v e l mindnyájokat tulszárnyalja i a jellemek festésében bámu
landó, a tényeket ügyesen csoportositja az ok körül, mellyböl szár
maznak, és képes megdicsérni az orániai herczegeket is, habár azok 
által üldöztetett. 

Dánia, Svéd hon, Lengyel-, Useh- és Magyarország e korban 
csak egy jeles történészt sem birtak felmutatni. 

Skóthon történelmében Buchanan a részrehajlás szelleme által 
vezettetve, lábbal tapodta a kritika minden szabályait. Helyesebb 
ösvényt követe William Caroden Erzsébet történelme megirásában 
(1615-25); és ezek voltak Angolországban az elsö kisérletek azon 
müvészet terén, melly késöbb olly kitünö mintaképeket volt képes 
felmutatni. Lord Herbett de Cherhury VIli. Henrik történeimét irta 
meg, Baco pedig VII. Henrikét, ameily müvében a bölcseletnek is 
szerepet juttatott az általa vázolt esenn;nyck felett elmélkedvén i 
egyébként rendkivül dicsérte Hcnrikrt s magasztalással szólt minden 
ravasz és önző politikáról. 

Az e korban irt franczia történelmek mindegyikét még mindig 
a h ü béri rendszer szelleme lengi át. Illyen a többek köz t a L o y a l 
se r v i t e u r czimii munka, melly .a félelem és szeny nélküli jó lo
vagnak, a kedves Bayard umak tetteit, viselt dolgait, diadalait és 
vitézségeit" beszélvén el, höse jellemét és érzelmeit ölti magára, s az 
elöbbi történetirók előtt egészen ismeretlen finom és szabatos irály
lyal él. Fleuranges tá bornagy Pávia mellett fogságba esvén, börtö
nében az L449 és 1521 közötti idöszak nevezetesebb eseményei tör
téneimét irta meg meglehetösen fesztelen irálylyal. Guillaume és 
Martin d n Belle y, kik nagy részt vettek az akkori eseményekben, 
f!Zintén elbeszélik rzd.;rt, n~ndl(iviil l<Pdvczvr L FcrPnrznek !'l p;ya-
1:\zva V. K:trolyt. 
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Dc csl\khamar a vallási szenvedélyek léptek közbe. Blaise de 
1\lontluc, ki a sz. Bertalan éj én tanusitott buzgalmáért ki r á l y i 
h ó h é r n ak neveztetett el, és a Medeghinu által ostromolt tiiena 
védelmében annyira elrutittatott, hogy ezután mindig kénytelen volt 
álarczot viselni, hetvenkét éves korában írta meg vállalatai höskölte
ményét1 gyakran kitérvén ebben a háborura; amiért is IV. Henrik 
azt mondá1 hogy e könyvnek a katona bibliajának kellene lennie. 
:\farguerite de Valois, a most emlitett király neje, Brantome ut"hoz 
intézett emlékirataiban (1 56;, --R 7), hol felette gyenge érvekkel 
igyekszik magát a hütlenség vádja ellenében védeni, elmésen és 
élénken vázolja Medici Katalin udvarát, mellyet magas állásánál 
fogva tökéletesen ismerhetett, ugyszintén a hugonották lemészá1·lását 
is. Tanulságosabbak ezeknél Michel de Uastelnau (- J 592) emlék
il·atai (l559-70), ki azonkivül hogy az általa elbeszélt eseményeket 
saját tapasztalatából ismeri 1 szám os észrevételekkel kiséri azokat. 
Hassompier ré tábornagy, e kitünií hadvezér és államférfiu, J o u r n a l 
d e ma v i e czimü történelmi munkája, ugyszintén Mornay és Sull,v 
emlékiratai, mellyekr(íl már előbb szólottunk, valamint D' Ossat és 
Du PelTOn bibornokok1 Jt~annin elnök s Fran~_;ois de la Noue em
lékiratai is a vallási érzelem benyomá!lának kifolyásai. Théodore 
Agrippa d' Aubigné-t (1550- I 6:-JO) atyja a hugonották megcsonki
tott hullái felett megesküdteté, hogy boszut álland azokért; amié1·t is 
a hugonották részén harczolt, azután pedig visszavonulván az 1550-
töl 1601-ig terjedő idiiköz egyetemes történeimét irta meg, és da
czára annak, hogy négy izLen ítéltetett halálra, Genfben nyugodtan 
élt. Egyébként erélyes férfiu, félig· pmitanus félig gascon s rendesen 
csak katonai dolgokkal foglalkozik; munl<ája .telve lelkesedéssel, 
pongyolasággal és nyiltsággal, ugy beszél mint társalgásközben szo
kás s a politikai szükség parancsolta rendszabályok jogosultságát 
tagadja. 

Nagyobb tigyelmet érdemelnek Pien·c de Hom·deilles (1527-
Hit4), Brantome urának emlékiratai, vagy jobban mondva IX. Ká
roly III. és IV. Henrik udva1·ainak titkos történelme, melly felvált
va a franczia és idegen hadvezérekröl, a kalandos és hirneves nök
röl, nem különben a párviadalokról értekezik. Szerzö e munkájában 
elmés, élczes s egyaránt közönyös az igazmondás és a tények erköl
csisége iránt; egyenlő nyugodtsággal beszéli el az árulásokat és faj
talanságokat hasonl(ían ahhoz, ki sem a nők szemérem-érzetében sem 
a férfiak Ll'esületéhen nem his?.ml. M:h ez ma~a is elegen(W volnil 

XV. (j l 



e munká.t néps~erüvé tenni, h amindjá.1·t eredetisége és ama kor élén~ 
szinezése azt annyil·a nem is ajánlaná. 

Csak röviden érintjük Bernard Girard du Haillon-nak Pfant
mund-tól VII. Károlyig terjed ö történelmi munkáját, melly .a króni
kairók modorát elhagyva összefüggésben adja elé a tényeket s itéle
tet mond azok felett j továbbá .Jean de Serres-nek a franeziaországi 
vallási és államügyekről irt általános á t n é z e t é t, e nagyon olva
sott de késöbb elfeledett munkát, me Ily daczára annak, hogy kálvi
nista által iratott, még a kálvinistáknak sem tetszett; ugyszintén Du 
Tillet-t, ki a történelmet hiteles kutfííkre fekteté, s végre Frangois 
Reaucai1·e de Péguillon-t, ki a trienti zsinaton a gallicán egyház sza
badságait védelmezte R Francziaországnak 14G 1-tiíl 1567 -ig terjedi-j 
történeimét latin nyelven megírta, a legjobb f11rrásokat használván 
fel e végre, mellyekhiíl a legkisebb tiip1·enkedés nélkül egész dara
bokat lemásolt. 

De Tlwn. 

Az első történész, ki a króníkairók zilált és hosszadalmas el be
széléseit világos, rendszeres, ízléssel és rnüvészileg felosztott előadás
sal helyettesité, a párizsi Jacques Auguste de Thou (1553-1617) 
volt. Hirnevét az Autun vidékét nyugtalanító egerek védelmezésével 
alapítá meg. Ezek ugyanis a püspök által egyházi átok alá vettet
vén s szoká!l szerint három izb en megidéztetvén, De Thou, ki ügyvé
dökké rendeltetett, kimutahí, hogy a formál{ nem tartattak meg s a 
kitüzött határidők igen rövidre szabattak, a hidak és utak nem lévén 
biztosak a macskáktól j s ekként azokat felmentcté. Olaszországban 
utazván terjedelmes világ· és emberismeretet szerzett magának, 
amire szintén alkalmat szolgáltat.tak neki a III. és IV. Henrik által 
rábízott hivatalok j késlíbL a parlament elnökévé lévén a magasból 
észlelbeté az eseményeket. Megrémülvén r.:. sz. Bertalan éji vérfördö
töl, kutatni kezdé anu:1k okait s egy, Hifi7-ig terjedő W1·ténelmet irt, 
melly felette gazdag józan és m,·~ly belátásról tanuskodó észrevéte
lckben, jóllehet uem te1·jeszkedik ki a jiivöre s nem lelkesittetik 
egyetemes és a különféle nemzeteket átkaroló nézetek által. Való
szinüleg anyanyelvét nem tartván alkalmasnak e munkájára, a régi
ekét választá; és tudományassága ugyszintén állandó részrehajlat
lausága ama kor agyarkodásai küzepett elfeledtetik azon hibáját, 
hogy a ch1·onologíai rend által gy~okran más dolgok ,·~s nemzetek felé 
hagyá magát tereltetui a nélkiil, hogy a résznket iisó"lze bírná kötni; 
hogy továbbá néha holmi apd1léko.~ságokat hosHzaclalmasan beszél el, 
s Ti tm; LivinHt ut.:í.nr>t~nnclt'i :1 munk:ljftl>;lfl s."<!repW ,.;;~,.~mdy<~kd hií,.;i~s 



kül~iivel ékiti fel. Az események közepctt nem feleni cl a tudomá

nyok és müvészctek történelmét, sem a polgároso<lást a politika tc
kervényei között; és mint szigoru tisztvisciii mindenkit kárhoztat, ki 

a törvényesség korlátait tullépi, bármi l<iit·iilmP.nyek közi"itt történjék 

is az. Munkája el volt tiltva; ); It<,~y magát igazolja a pút·toskodás 
eme korában kikeriilhetet.len t•úgalmak ellen,Hlfm, kiadta emlék

iratait. 

A i:ipauyolok közütt, kik állhatatosak valá~1ak a hit egysP.gében, 

melly nekik a nemzeti egységet if> megszerzé, s más országokra meg

vetéssei néztek, a classicismu~ sajátságos alakot öltiitt magára. M:tr 
ernlitlik H pen-tngal Kzámmzásu ()so rio .J <~romost (- - l f>,"i(J), ki cicero i 

modorban írta meg Emanuel király tii•·t/melmét, ugyszintén Juan 
Mariana d i Talavera (--l ü:!-1-) jezsuitát is, kinek munkája egészen 
Í>don irályban vagyon szerker;ztv<~ s b{unnlatos Jeirásokkal és be~zél

getésekkel ~ ~z:imos helyi hibákkal megrakva; emr,llett pedig a sa

racén emit·eket, gúth fejedelmeket ~; a eastilini királyokat ugy be
szélteti, mintha azok mindannyian a sz<Ínoklattan meaterei lettek 

volna. Egyébként Hpanyolot·szúg t.iirténelmét a legrégibb idöktiíl 

tárgyalja; nem mélyen gond olkozcí fii, nem viseltetik ellenszenvvel 
a király és monarchia iránt, részrehajlatlanul adja elé a tényeket, 
csakhogy apró történetkékkel, legendákkal és boszorkányságokkal 

toldja meg azokat, anélkül hogy csak egy szóval is érintené, vajjon 

hitelt érdemelnek-e vagy scm. "Nem az volt szándékom - mondá 

ií - hogy történelm et írjak, de hogy rendheszedjem és jó irály ba 

öntsem azon anyagokat, mellye ket mások az én épliletem számára 
összegyüjtöttek, anélkiil, hog y kötelezném magamat az egyes részle

tek bebizonyítására: amiért i~; senki sem követelhet tölem többet, 
mint amennyit én magam akartam." l~:s valóban az irály s a munkán 

végig vonuló Umgolú hazafiuság az ií érdeme. A mórok kiüzetésénél 

megálbpodik , mmulvá.n : R e c e n t i o r a c o n t r e c t a r e a us i 
nnn surnu~, mnltorum flffcnsione evitanda; de jólle
het felette óvatos volt s mnnk:~ját II. Fülöpnek ajánlá, ez által mint 

szabadelvű az inquisitionak feljelentetett, s mint láttuk nem ok 

nélkül. 
A cordovai Juan Sepulveda, ki Hórnában sokáig tartózkodott s 

V. Károly történésze ( 15:~ü) és II. Fülöp neveliije volt, e két király 

és a mexikói háboru törtánelmét irta meg. Irálya classikusnak mond

ható, kritikáján és igazflágosságán azon b an nagyon meglátszik, hogy 
tizetett iró vala, mentegetni igyekezvén honfit!l.rsainak Amerilc:í.ban 

dkiivclctt kr.~yetlenségcit. Oi,·nlamo z;urita A r a g o n i a é V· 
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k ö n y v e i t szf!rkeszté (l 5 ti~) megle h ctösen hideg tndományos:>ág
gal; Bartolomeo d' Argensola folytatta azokat, erősen védelme:Lvén 
a cortes jogait, mellyek az mal ko dbkra nézve olly alkalmatlanok 
valának. Antonio d i Solis M e x i c o m e g h ó d i t ás á n ak t ö r t é
n e lm e (1684) czimil ruunkája különösen irálya tisztasága miatt 
dicsértetik; én azonban 11zt mindig mesterkéltnek, ellentétekkel tel
jesnek s az anyag változatosságához képest unalmasnak találom. Ál
talában a span'yolok, kik annyi csodálatra méltó tettet vivének vég
hez, saját dolgaikrbl emlékir~tokat nem készítettek, hiven e közmon
dásukhoz: O b r as y n o p a l a b r as. 

llil·lapok. 
A kiváncsiság, melly c korban a kiilönfélc érdekes események 

és utazások által természetesen annyim felzaklattatott, a mai hirla
pokhoz hasonló iratokban keresett magának tápot, mellyekben apró
donkint az év nevezetes eseményei beszéltettek cl; illyenek pl. M. 
li~ytzingcr 1), Arthusius János 2) M. C. L~mdorp :1) folyóiratai, és Vit
torio Siri titkos emlékiratai 1). 

HARMINCZÖTÖDIK FEJEZET. 

É s z l e l () b ö l c s e l e t. 

Az ész jogainak olly gőgös kikiáltása következtében annyi1·a 
megrázkodtatván az elmék, maradhatott-e a bölcselet •·égi pólyáiban '! 
A z egyetemek és akademiák előbbi hivatásukhoz hi ven kötelessé
göknek tartották az ujitásokat gátolni; a méltóságteljes. Sorbonne 
afelett vitatkozott, vajjon lehet-e mondani e g o am a t; azután a ki
rályi tanárok ellenében, kik a q u i és q u am q u am szókat olaszo
san akarák kirjtetni, a francziás kiejtést ki és ka nk an vitatta, s 

1) Relationum hiatwicarum }Jenlaplv.a, 157(i-t61 !J7 -ig. Köln. 
2) Mercurii galw-belgici Sleidano uccenturiati; .Yive rei'U11t in Gallia et Bel

gio potiasimum, Hiapania quoque, Italia, Ang(ia., Gerrnania, Unga1·ia, 1'ran•yl.-r;a
nia etc. geata1·um t 555 -1621). l<'rankfnrt. 

3
) Mel'CUI'ÍU.Y au.•ll·o-IJOenw-gelmanicus. l<'l'llllldurt 1 G 20. Ide sorozhat6 még 

Theal.rum europaeum J. P. !belin-tiíl 1617-töl 28-ig; Dim·iurn eui'Oilaeunt Meyer
töl sat. 

4) Ezek 1601-töl 40-ig terjednek, s folytnthsnknt ltPpPzi a Merru1· v~gy A 
.ielenko1· történelm~ 11144- R2. 



egy egyházi ;;zemélyt, ki má~k(:ut moni azokal kicjtcui, megfosztott 
javadalmától; minck kiivetl;:eztében a párizsi parlament kénytelen 
volt a dologba bclcvegyíilni. A spanyol tudósok' aristotclcsi érvekkel 
igyekeztek Colnmbnsnak az Ujvilág körüli tapasztalati tételeit meg
ezáfaini; és Juan ~cpulvcda Las Casas cllenében bebizonyítani töre
kedett, hogy az amerikai benszülöttek elnyomása törvényes dolog. 
Siit annyira ment a tekintély iránti tisztelet, hogy midön bizonyos 
orvos egy scholastikus bölcsésznek megmutatta volna, hogy a hulla 
mája nem a baloldalon fekszik, ez igy felelt: "Az mind igaz, de Ari
stoteles ezt mondja." 

1\'lindazáltal a humanisták, a Plato követöi, az uj peripatetiru 
sok, az uj pythagoreusok, a mysticusok, stoicusok, scepticusok> külö
niisen pedig a reformatio különbözö fegyverekkel háborut inditottak 
a scholasticus bölcselet ellen ; ekként az elavult fm·mulák s a tisztes 
hagyomány nem elégíték ki többé az igényeket, s az emberek össze 
akarák vetni a tudorok állitásait "az L ten eredeti kéziratával" azaz 
a világgal és természettel. A !:>panyol Luis Vives ( -1540) a maga
sabb tudományok nevében ostromolni kezdé a scholaetikus bölcse
letet 1), ugyszintén Erasmu:; is, ki a barbár érvelési formákat világos 
és ékes vitatkozással akarta helyettesitcni. Luther, ki azt hivé, hogy 
a scholastikus bölcselet képezné a catholicizmus alapját, szokásos dü
hével kelt ki Aristoteles ellen, támogatva Melanchton által is, ámbár 
ez késöbb I n i t i a d o c t r i n a e p hys i c a e czimü, csillagjóslattal 
és előitéletekkel telje:; miivében a régi bölcseleti rendszer párthivé
nek bizonyítá hP magát. 

t•eripatdicusok. 
A görög nyelv tüzetesebb tanulmányozása következtében Ari

stoteles munkái jobb fordításokban adattak ki, s igy megvolt a kulcs 
azok helyesebb mcgértéséhcz. Ekl(or ismertetett fel Aphrodisias-i 
Sándor, Aristotel.cs legjelesebb magyarázója is ; minek következté
ben Aristoteles csodálói }(ét pártra szakadtak, az egyik rész t. i. 
Aphrodisias-i ~ándor ral tartott, ki a lélek létezését tagadá; a másik 
pedig Averrocs-hcz szitott, ki annak halhatatlanságát vitatá, jóllehet 
a lélek alatt nem valameily egyéni, és saját természettel s önmagáról 
öntudattal biró lény értetett. A tagadás terén állottak Pomponazzi, 
kit már' emliténk (635 lap), a nápolyi Simone Porta és Cesare Cre
monino. Andrea Cesalpino a minder1istcnség felé hajlott; és valamint 

1) l )e ron,,pli-' lll'(,'/"''' el lrn<lendi.~ rl-ís<:iplini,<, 154\l. 



a rovarok a t·ollmdlisbt',( ugy ~í:Ol'Íntt~ a léte7.ii dolguk mag nélkül 
jöttek létre, rnidön az égi hév legmagasabb fok;í,n állott. Ezt a mont
beliardi Nicola Torello altul'fi tan:\.1· czáfulta meg egy it·atában, melly
nek ezime is eléggé muta~ja 1), milly tnlzott legyen az. Ezen· vélemé
nyeket egyébként csak azért hoztam fel, hogy mindenki lássa, miként 
a XV l U. század hirneves hölcsészei, ahelyett hogy valami ujat te
remtettek volna, rendszereiket azon idők terményeiből szedege
ték iissze, tm~llyek iránt annyi megvetést tanusitának. 

Vanini. 
Lucilio Vanini (J 585- l fi 19) nápolyi pap mint hitszónok beu

tRzta Europát; dc az evangcliom helyett A vetToes tanait fejtegeté, 
Pomponnzzi 1;s Cardano tanítványAnak vallá magát és azt mondá, 
hogy az örrliig hatalmasahh az Istennél, mindennap olly dolgok tör
ténvén, mcllyekct az btcn nem akarhat. A kereszténység biráigatá
sát egy harmadik vagy negyedik ~záj~í.ba adja s ugy tetteti magát, 
mintha irtózattal hallaná azokat i hasonlóképen a trienti zsinat védö
jének Bzinleli magát s diihösen kikel Luther ellen, ö, ki A m p h i
th e a t r u m ae t c J' n a e p l' o v i d c n t i a c czimü munkájában mint 
bölcsész, D c a dm i r a n dis n a t ll r a e a l' c a n i s czim alatt kia
dott müvóbcn pedig mint te1·mészettudós a kereszténység ellen hábo· 
rut indit, s majd mindenistcnitö, majd materialista. Az elöbbibcn azt 
fcjtegctvén, rni az Isten, a gondviselés és vaksors felett értekezik, éR 
azt szinlclve, mintha az istentagadúkat ostt·omolná, teljes fénybe he
lyezi azok érvcit s a gondviselés mellctt szúlö bizonyítékokat az ot·a
cnlumokra, ~ybillákra és csodákra szoritja iissze, s ezeket is a jóhi
~zemüség leple alá burkolt dc azért mindenki által é:;zrevchctö rosz 
akat·attal gyenge oldalaikról tünteti fel. Mint tcrmészettndón az em
ber e1·cdctét a rothadásban s a faj fokozatos tökéletesedésében keresi, 
s azt állítja, hogy ennek nem lehet czclja az erkölcsiség, mintán ez 
a törvényekb(iJ szát·mazik. Még crií tekintetében i~ tulszárnyaltatik 
az ember az állatok által, azért nem lehet mondani, 1-:.ogy annak ma
gasabb rendeltetése lenne mint czclmPk, s a bgjobb, mit az ember 
tdtet, élni és élvezni a ,,elveszettnek tekintendő azon idö, mellyct az 
em be1· nem a szerelemnelc szentel." Illyen eszközükkel harc7.olt ií a 
kereszténység ellen. Toulouseban titkos összejiivetdcket tartott s 
·~~éRzen a maga ré~zére hóoitá al': i~jtwí~ot; egy sz(,vnl felette ve-

1J A ljWS Ct!~ut~ ~ Cl'Ralpiuu lll'Vl~l't ,·:",{·lo~.). lu w ,....,( A. f .'r>.~rrljJI·n·i 111t117.'ffi'IJ:.·n ,..-/ 

urpt'rf,u dnymulu rli.Yf''l/."(9(( pf P.t'Nt.v.'lu. 



szelyes egy<iniscg leve a vallási viszálko dásrJk által külötJben is nagy 
mérvben felizgatott korban. Ugyan azért elfogatott s az általa egy 
üvegcsében tartott s nála megtalált nagy bél>a erős bizonyitékul azol
gálván ellene, mint b ü vész és istentagadó mágly~ira ítéltetett, figye
lemben nem vétetvén, hogy az egyik vád tulajdonl{épen megs<~mmisité 
a másikat. 

Röviden, illy botrányos tanok hozatván ki Aristoteles elméle
leteiLiíl, nem csoda, hogy azok tanitását X. Leo és mások eltiltották. 
Azonban Marsilio Jl,icino s a ftorenczi akadernia más tagjai által Olasz
országban már feleleveníttetett a Plato tanulmányozása, s láttuk 
(XIII. könyv 539 lap), milly viták fejlődtek ki ennek következté
ben Gemistio Pietone, Teodoro Gaz:t, Genn:ttlio és Bessarione 
között. 

lllllllll !-o. 

Söt mi több a párizsi egyetemen, Aristoteles eme székhelyén, 
Ramus Péter (1502-72) hatáfozottan fellépett ellene, ki miután a lo
gicát három <h·ig tanulmányozná s mcgvizsgálná, mennyire növeked
tek ennek következtében ismeretei, javult előadása, vagy fejlődött 

költői tehetsége, azt találta, hogy c tanulmány teljességgel mi befo
lyással sem volt szellemi müvelödésére nézve. Plátohoz fordult tehát 
s abban alaposabb okoskodást vélt feltalálni; mindazáltal azt mon
dá: "Ha egy teherhordó valami okosabbat mondana nekem mint 
Plato, elhagynám ezt, hogy amazt kövessem." A párizsi egyetem lát
ván, milly csipös szavakkal, finom izlé~scl és ritka tudományo~sággal 
ostromol ná A n im a d v e r s i o n e s i n D i a l c c t i c am A r i st o
t e l is és I n st i t u t i o n es d i a l c e t i c a c czimü munkáiban ·a 
stagiritá-t és értelmezöi hadat· bc~zédét, nagyon megbotránkozott s a 
tudomány és vallás cl:hulásáról vádolá lit; maga a király is közbe

. lépett s ell•árhoztatá tanát ;; az ité[et,~t egész Enropában kihirdetteté, 
minek következtében Ari11totclcs kiivcWi diadaléneket zengedeztek; 
azonban teljességgel nem állott a király laatalmában a gondolat vilá
gát korlátok közé szoritaui. A lotharingiai biboruok ugyanis meg· 
szünteté ama tilalmat, és Hamus a mathematikai tudományok tanitá
sara adá magát, mint amellyck eszméivel jobban megcgyeznénck; dc 
a sz. Bertalan éji vérengzés kedvez/i alkalmat szolgált atott ellenei
nek arra, hogy mcggyilkoltathassák. Bnnek daczára azonban a ra
misták és antiramisták még sokáig vitatkoztak a gondolat terén. 

A modcnai l\Iario Nizzoli (--lf1!1G) 1) a tudományok tanulmá-

1) De i!el'i• JWinr.ipii.v P,/. vel'o l'a/10?11' ]'hilo8V]J!mwl·i r.ont•·u p.veurln-pltilnso· 
p/10·'· Purnw l r,;l'l, 



ityo~asúhau t>zintén szüks6gt~l ,:rezV<\n t·gy rlllid~zcntck, mcgtám~~odta 

a stagirita logicáját és metaphisieáját, nem küliinhen a tényekkel 
ellenkezi) platoi eszméket is, cis az iskolai kiiliinez kifejezések cllené · 
ben helyes nyelvtudományt állita fel. Lcibnitz jó hirnevet ·szcrzett 
neki azáltal, hogy rnunkájából e x cm p ln m d i e t i o n is p h i l o
s o p h i c a e r ef o r m a t a e gyanánt egy kiadást rendezett; az min
Jenesetr·e érdeme, hogy megt.iszti tá azt a scholastik us barbarismuHtt',l, 
a münyelvet közönséges és a szt',nyomozáRt illeWleg világos nyelve

zetté igyekezvén átalakítani. 
Jaeopo Aconzio olasz számiizött egy r·endszert állita fel, melly 

által, miként mondá, könnyebben el lehet jutni az igazsághoz mint n 
klizünséges vitálytan ( dialcetica) segélyével 1), megmutatváu, mikérit 
arra, hogy az ember a vizsgáloelás áltnl ezélt é~jen, szükséges a dol
got többször szétszedni és össr.er·akni s kiilönbözö szempontokból 
megvizsgálni, az ismertriíl a:r. ismeretlcnrc menvén at. A velenezei 

Sebastiano J:t~r·izzo ( -15H5) 2) az elemzö ( analytieus) módszer mel
lett szállt sikra, mellyct ii fclhont<inak nevezett, bebizonyítván, hogy 
a régi jobb ncvü tauitók azt használták, és Plato a z is t e n ek 
aj á n d ék á n ak s t a n i t rn á n y á n ak nevezte. Minthogy a tu
fl.ósok mindannyian valamelly régi hölcsé~:~z jclmondatát kapták fel, 
.Tustns Lip;;ius a Potamonél veve\ fel, s júllehet a rendszeres eclccti
dsmust hirdcté, a stoicusok iránt nagy eliíszerctcttel viseltetett; de 
voltaképen ö inkáhh nyclvtnrl<'~o' rniut biilc-sész, vnlarnint Casanbon 
és Sealiger is. 

l'ltll'il.T.i. 

J1'clcttn küliiniis modorban járt cl az ill)'l'iai Chcr~o városából 
származott Francesco Patrizzi (1.~29---~17 l, ki miután Aristatelest Piá
túval R a többi bölcsészekkel ihu;z!Jangzásba hozni megkisérlette 
volna, megtárnadá munkái hitclcsségét, kinyilatkoztatván, hogy azok 
izlés és itélet nélkiili irodalmi lopások és tákolásole Tulzó és gorom
baságok által bepiszkolt állitás ez, annyit azonban meg kell vallani, 
hogy eddig szokatlan kritiká..-al él, amit épen nem várna az ember 
attól, ki egyébiránt Hermcs iratait s a cabalisticus hitágazatokat is 
elfogadta. V égre azt vita~ja, hogy a stagirita tana i ellenkeznek a ke
res?: tér. y tanokkal, mig Plat6éi negyvenhárom ponthan teljesen meg-

1) De melhodo sive J'ecta in·vest-igHndtU"Ulll lradendar-mnque Ncienlitwurn J'otin 
11•. H;ízel 1668. 

') Dell' i•frmnPrl/f• p rlPIIfl ";" -irn;PuldrP rlP_ql j rrnri.·lti, l ;,r.4. 



e;yc:.:uck azokkal, J1Jin1\k kiivdhzldll~ll ana ii~ztönzé XlV. Ger· 
g-JI y t, hogy Aristoteles~ nz iskolák br'Jl száműzze 1). De kivel akarja 
hdyettcsiteni ? Hermcs, 7,uro;~stcr, Orphcns s más hin·e vergődött 

u.:·platonicus mystikusokkal. Küliini>scn kitünt ezek közölt Paracel
slS, kiröl már szólottnnk, s aki a hidományokat közvctleniil az Isten
til származtatta. Az embe1· szerinte egy kis világ, a négy elem lénye
g;böl, a csillagokból, a bölcseségből és észböJ alakítva; amiért is az 
abiivészet által tanitott mestersége1:1 eszközök segélyével a csill~gok 

eöiben részestilhet Az elemi test meghalván, a csillagzati mindaddig 
fmmarad, mignem a csillagok azt elnyelik, és folytatja müködéReit 
nint éltében ; és innét van, hogy a halottak az általuk kedvelt dol
gtk és személyek kiirében megjelennek. Nagy dolgok is:nereté1·e 
jthat az ember a csillagzati testek Regélyével, ha tnrl felettök 
tralkodni. 

~~s Bzámosan követék üt a titkos tudományok müvelésében, kli· 
lnösen pedig a Rosenkreuz tá1·sulat tagjai, kik között kiváltképen 
liemelendök Zludd Robert angol, ki felett a világ nagyon különbözö 
iéietet mondott, ngyszintén Taule1·, a németországi theosophicus is
Io la alapítója. 

Röhml'. 

Nem különben bizonytalan vélemények vagynak forgalomban a 
(i:irlitz közelében szülctett Böhme Jakabr1íl (1575-162:1\ is, ki azt 
ovasván a bibliában, hogy a:.~ Üdvözíti) oda igéré szellemét annak, ki 
at tőle esdi, szlintelen annak megnyeréseért imádkozott. A vallási 

l:rwnyosságnak nagy szükségét érezvén, fürkészni kezdé, ha vajjon 
ip1zságuk van-e a crypto·kalvinistáknak; és az lsten lélekben a bol
rbgok lakhelyérc ragadá öt fel, hol hét napig szcmlélte az istPnséget 
avilág-osság teljes fényében. Mindez nem vonta íit el a csizmadia
llÜhclytöl s a házi gondoktól, mignem fclüh·öl uj fényár özönlé lit 
k.riil, s egy czin-cdény véletlen láttára "csillag-szelleme egy élénk 
fmysugár kiizepctt egészen a természet központjáig ragadtatott, ugy 
hgy sikerült neki a teremtmények bensii lénycgét saját alakjuk, ár
n·éklatuk és szinök ~;zcrint megismerni," Késöbb egy harmadik látás 
átal is szerencséltctvén azt A u r o r a czimii munkájában leírta s az 
etekintetben kiadott tilalmak daczára egymásután közrebocsátá az 
iseni lény három okfeje, az embct• hármas élete, a hit általi épülés, 
:természetfeletti élet s az h ten szemlélése fel ett irt miiveit. Egyéb-

1) /Ji1 cus.,·io'Ties pe?·ipatel-i•·up; Bázel, 1581. J>netica czimlí m1111kájflb:m arról 

rtt'kr7.ik, hog~· a hfiltt:~zrt a~ ig11'l.l'l\ ?~ t.(if·t.énPlemrP fe ktllt~wlU. 



ként teljes>:icggcl nem kiivelelii s alciJimiai Ói:i C>'illagjúslati l:'Zúlamo:.
kal teljes irataiból őszinteség és jó sz i viiscg sugárzik ki, s nem is v :It 
meg soha a lutheranusoktúl. Rendsze1·e a protestánsoknak a malaet 
feletti eszméibiH vagyon kihozvas alchimiával és kabalával_vegyit-e. 
A rosz létezésének szükségét erősen vitatja, a~t mondván, hogy .z 
ii1·di>g a természet szakácsa s az ö füszerci nélkli) minden csak izeth1 
pép volna 1). Morálja abban áll, hogy az. ember semmihez se ragas
kodjé),, a holnappal ne töröd jék, ne legyen akarata s egészen vetkü.
zék ki személyes létezésének érzetéből ; merüljön el az isteni m.
lasztba, azon erölködjék, hogy mintegy ne létezzék 8 szemtélet s 
ima által siettesse azon percz elérkeztét, mellyben a lélek ismét z 
Istennel egyesUlhet. A malaszt protestáns rendszerének eme köve
kezményei a mindenistenitésbe vitték ii t; 8 egyik mint örjöngl 
becsmerli, mig a másik prófétává és Hidnt-Martin előhirnökév 

emeli. 
A sienai Bernardino Ochino tagadja, ho gy az emb<'r az ész Sf 

gélyével az igazság megismerésére juthatna, s azt mondja, hogy ai
nak evégből isteni tekintélyre van szüksége 2) ; és minthogy a 8Zen·· 
irás magában nem elegendi.í, hacsak valameily csalhatatlan világo> 
ság nem segíti elö annak értelmezését, kénytelen volt (miután hite 
elhagyván az egyház tekintélyét elvetette) a mystici~>musban és a kö~ 
vetlen ihletésben keresni mcnedéket ö). 

r) My•tm·iwn rnagnum, 18 fej-
") nA természet vagyis a hit által ki nem gyógyitott ész tehr\.t ŐI:JÖngö ' 

ostoba. Ekként elképzelhetö, hogy nriként khtJtne az a természetfeletti dolgok k; 
lau:t.a és sinórmértékc s mil1ónt lel.retne az ö téves bölcselele a hittudom{w 
alapja B lépcső, mellycn ehhez fiilemelkedhetnénk. Ha az emberi ész nem volu 
Ö1jöugö, jóllehet csekély ismerettel birnR a teremtPlt dolgokról, mégi" h:rsz11t 
vehetné annak n"mcsak avégre, hogy kltala az Isten ismerdéhez jnsson, rle m~ 
inkább arra val/r néll\'e, miként. Soeratessel beismerje nem es~k azt hogy serrrnt 

nem tud, dc hogy nem is tudhat az istt,ni mll.laszt segélye nélkül. Mig ma e
lenben olly gögös, lrog·y Krisztnsl, az evaugelinmot, malasz tot és hitet mindenl1• 
pen ehryomn i, tönkretenni és iilrlözni igyck~v.vén, a testi embert, az ö tudományt 
'"s bataimát mindig magaszt.alja. l~s mi töhb, ezen iíriiltsége következtében an:
nyira makacs, hogy miut!r.n a hit által nincs kigyógyitv:l, csak azt fogadja el iga
nak, ami neki tetszik, s eg-yát11lában nem lehet vele valameily igazsá~rot megértetn 
hH.cHak azt el öbb örjöngö eszével meg- nem vizsgálta s VI\ k itéletével megegy ez{ 

nek nem találta. A bölc,;elet tehát igen alant, csaki8 a)< érzelmek völgyében feli 
t.t•r,·g s teljességgel nem képes fejét a ma ga<abb és terrnészetfólötti dolgokJr,. 
i'elPrnelrr i, amellyekkel szernközt t0l<életesen val<-" 'Bernardino Ochino , beH>-,: 
d~in~k 2-ik része, Ill-ik IJeHzéd). 

',1 "A s~.cntir·ás nem degt•ndö arra, hogy az IHtumiíl kcllíí ismeretl't H?.e-
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Azok, kik evvel nem turl.tak megbarátkozni, a :seept1e1smus 
katjaiba veték magukat; igy pl. Cornelius Agrippa, ki előbb a titkos 
tudományokat és a eabalisticus miivészcteket ostr<lmolta, késöbb pn
digszintén elfogadta,mint már azt máshol érint/lk, első tekintetre P.gy 
esapod:ir dogmatie•JSnak tünik fel, mindazáltal a t u d o mán y o k 
b i z o n y t a l a n s á g á r 6 l és h i us á g á r ó l ( 1530) irt munkájá
han a végletekig viszi a scepticismust, s azt mondja, hogy az ember 
még saját tudatlanságáról sem bizonyos •). A mathesist a többi tu
dományok fölé helyezi, nemcsak bizonyosság tekintetében de még 
inkább tanai öszhangzatát illetőleg, mindazáltal ennek is vétkül rója 
fel, hogy a valóságlmn semmi scm felel meg a számok eszméjének ; 
gyakran téved, s az embert Aem jobbá scm holdogabbá nem teszi. 
Az arithmeticusok a geomctrákhoz hasonlóan szintén eltérnek egy
mástól az egység, pont, vonal és felület fogalmára vonatkozólag s 
megfejthetlen feladványaik vagynak ; továbbá a számtan a babona
ságat és nyervágyat clöscgiti. Megtámadja a történetiróka t, kik a 
gáncsolásra méltó tettek ct, minők pl. a hoditók éi, is helyeslik, a he-

rezziink maguuknak, mert ha talhlkowék i~ olly cgy(·u, ld szerenesés emlékező te
hetségénél fogva a szentiníst és értelmezését képes lenne elméjében megtartani, 
emberi eszével csak emberileg· éi·teml azt, és hit s az Isten szelleme és valódi 
vilf..ga nem volna !J.,nne. Ugyanazért természetfeletti szellemre és világossá.gra va

gyon sziikségünk, azaz hogy az Isten k('gyelmével világositsa fel elménket, és 

eszkiizölje, ruiként annak ért~lmébe term<Íszetfeldti niónon hPhat.hassunk. Ne 
tartsuk tehAt a szentirást S<'lll végczélnnk, sem perlig cselekvéseink fö szabályo
zója, <l~ csak eszközölt ns szolgál<ík gyanánt, mellyek segélyével sokl<al inkább 
mint a teremtmények által a hithez s az Isten vaH•Ii ismp.retéhez juthatunk. Az
után, jóllehet 1\Z Isten ngyh4zid.Jan Vl\gyunlt, ~ vég·böl, hogy a liinyilatkoztatott 
?s természelfeletti isteni igazs4:.:·okhan biz•my.Jsak lehessUnk és megAIIapodhas
sunk, sziiltségünk V>m nt<\ljitra a Kzent-L<\lek hensii tanuhizonyságlua, ameily 
nélkiil nem tudhatjult, mi legyen szentirás (·s mi nem." Ugyanott IV-il1 Leszéd. 

l) .Jeligéje a következi\ : 

Inter rlivos nuUo.• nQn ~at-p·it Momns, 
Inter lteroas mor~.91i·a quaeque ·in,.eclatut· Hercules, 
Intet· tlae-tntme.• re:r RrelJi Pluton ·i,·ascitw· omn·ilnt8 mnl".i.•, 
Intet· philosopitos t·idet omnia Democritn.1, 
f:ontm def/et r.uncta Herar.l ilu.,, 

Nesdl q1meq_ue Pyrrltias, 
Rt sci,-e se putat omnia A,-i.•lolclr.,·. 
f:ontemnit cu>~.cta /Jiogenes. 

Nnl/i., Iti,, pm·~it Agrippa, 
f_'o,l/PJHU.if ... "lrÍt, ·ue.Yr:if •• tlP.l. tirlP,/, ;J'ft,'lf'ifUI', ,"·fl.'tf'l"fulltt', •"Oi'pif 07il'lliu_, 
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lyctt, hogy öket gyilkm;ulwak td<intenél<. l\li azouban azt iliaz
szük, hogy legalább cr.cn v:id ntlm fog emcltctni tiirténclmünk 

ellen. 
Az ö sccpticistnu~a tchat egész~n gyakorlati, akként lévén az a 

tudományokra alkalmazva, amint ezek korában állottak s ide értvén 
e név alá mindazon cselfogásokat és ábrándokat, mcllyek a kapzsi
ság, dics- és kéjvágy s a minden áron való elöretöt·és utáni sovárgá-. 
által tanittatnak. Különösen a papságot üldözi s teljességgel nem kP
gyelmez sem a kolostori tudományosságnak, sem a scholastikának 
sem végre a szerzetes rendek romlottságának i ameily nyilt fellépt:!s 
világosan mutatja, minéí volt legyen a7. egyház tiirelme a reformatio 
eliítt. 1) 

A portugali Francesco Sanchez (l ;,62-16:~2) hazája törvényei 
tlltal el lévén tiltva Ari::~toteles követöinek egyenes megtámadásátóli 
a B e ro ro i t n e m t u d á s fe l e t t e n e m e s é B e l s ö t u d o m á
n y á r ó l irt munkáj.ában az általános dogmatismust ostromolja, ele
venen kimutatván a tudomány hiábavalóRágát, ameily nem képes el
.i utni a dolgok lényegéhez J de csupán a képzelet termékeire s sza
vakra szoritkozik. A kérdéseket q n i d ?-del kezdi s q u i d ?-del 
végezi. A könnyed modor, ruellyet szándékosan használ, nem en
gedi, hogy komolyan vegyük azon megtámadásait, mellycket jóval 
Bacon előtt a sy llogisticus logika ellen intéz i honnét azután azt kö
vetkeztcti, hogy az egyesitett ész és tapasztalat által cl lehet jutni az 
igazsághoz J mig ellenben azok elkülönözötteD mit scm érnek. A 
troppaui Hirnhaym Jeromos (-l67D) D e ty p o g e n e r is h u
m a n i czimü müvében szintén azt vitatja, hogy az összes tudomány 
merö káprázat, s hizonyosság egyedül a l<inyilatl{oztatás által sze
rezhetö. 

Tl'lt•!o!iO. 
Mig ezek kétkedtek és romboltak, mások épiteni kezdettek, 

A cosenzai Bernardino Telesio (J 509-- RR) egész csendben tanulmá
nyozta a mathematikai tudományokat és biilcseletet, azután hatvan
éves korában elhagyva magányát Nápolyban a természeti bölcseletet 
tanitotta s a r ól a nevezett aristoteles-ellenes akadern iá t alapította. A 
dolgok természetéről értekezvén~)·, három ok fil t enged meg: két 
test-nélkülit t. i. a meleget és · hideget; és egy, testtel birót az11z az 

1) Bayle és a Biogra11hie nniveraelle ezikkeiuél tü:t.etcscbben foglalkoúlt 
AgrippAval-a Hil·neve,• {étjial.: l!letl·ajztt a tudomdnyok 11jjriszii/etésének koníbr;l .-zi-
mii mnnkn. 

'i [)p ,.e,·um n n/um iu..rlrt propri n pri!lcit>ia !6 Gó. 
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an_yagot i és ezek nem C~llpán tevékenységgel de cgyszet•smind erte
lemmel is bimak, képesek levén saját tetteiket és kölcsönös hatásai
kat észrevenni. Belölök és iistlzeköttetéseikböl állanak elé a dolgok; 
a meleg legfinomabb anyaggal egyesülten az egekben tartózkodik; a 
hideg hazája a föld központja, hol legtömöttebb az anyag i a közben
eső tér az ö harczmezejök. Ezáltal rendkivtil egyszerüsité Aristote
les természettanát, elvetvén a geniusokat , az erölP.nyegeket és egy
szóval az egész scholastikus zi\rzavart. Az égi testek mozgása, a ne
héz testek esése, a beesési szög, a világosság visszaverödése és az 
öblös vagy domboru tükröl{ben megtöt·ött sugarak iránya felett uj 
eszméket hozott forgalomba; éa B:~.con igy ítéli meg öt: am a t o

rem veritatis et scientiis utilem, et nonnullorum 
piacitoruru emendatot·em, et novorum hominum 
p t· i mum. 

Ezen elsö uj emberek pedig, kik az eddig divatozó scholastika 
helyére az észt alliták, Olaszországban támadtak; s midön Franczia· 
ország legfölebb is Ramus-sal dicsekedhetett, aki tulajdonképen 
csakis a vitatkozás mesterségének megállapitása körül buzgólkodott, 
a mieink kijelölék az utat a természet tanulmányoz:ísára, egészen 
megtisztítván azt a régi elöitélektöl. 

81"11110. 

Illyen volt a nola-i Giordanu Bruuu (1550--1600), ki viszon
tagságokkal teljes élete által nagy érdekeltségd költött maga iránt. 
Dominikanussá lévén csakhamar elhagyta a kolostort, és zsarnokaink 
üldözései elöl mcnckülendö Genfbe mcut, hol Calvinnal és Bezával 
sokáig vitatl(ozott, mignem elfogadta azok tanait ; azután Franczia
Angol- és Németországba utazott 1), de sehol sem találta fel nyugal
mát; alkalmasint kevélysége 2) s rl•s1.ben azon megvetés lévén ennek 

') Bruno egyébkéut feletie háladatos volt az öt pártfogoló fejedelmek irAnt. 

Lásd erre vonatkozólag: Oratio consolaloi"Ín habita in illuatri academia Jul-ia 

in fine aolemnüaimm1m1 exequiamm illuatri-'simi el potenlissimi principis Julii ducis 

H1·unsvicensimn, 1° juli i 1589. Helsn1tadii. Mngá.ról beszélvén igy sz ól : In menten1 

ergo, in rnentem, !tale, 1·evocato, te a tua pat1·ia, honest-iG L-uis t·ationibus atque st·udiis 

pro ve1·itate exulem, hic civem ; ·i/,i .'/Ulne et I!Ol"ucilnti lupi mmani expositum , hic 

libe>-um; ibi .vupr1·.yl.aio.w ·inRanisNimorpu~ cui/ui ad.,l,.ir.tum, hic a<l l"e/ot'I>Utliol·e.• ritus 
rulhortnl?;.m ; ·illi:c tymnnrwum IJiolrntia ''"n·tuum , hir: opt.imi ln"Úicip·i.• amwenilnle 

ntque ju.•titia vivum. 

") Igy ir: Ad excellent.is.l'l·111ulil OJ:onie·n.s·is ar:ade?>L·iue pmcmlceli<wium, ela· 

t·iv.Ú11W-' doclm·e., ai'Jne celeÚe!"I'Ínw.v mag·i_,t,·u.v, Philotheu.< J01·danWJ B1-unus, nolnnu.v, 

magi., lahomlae lhPnlo.'lin~ d nel or; Jmrioi'Í.• el. in'IIOCitae .mpientiae pl·o_fe.,.;m·; in pm e· 



oka, mclylyel Ari~totclcs in\nt azon mcrtékbcn viseltetett, arnilly 
rnérvbcn csodálta Lullus-t. Eltökélvén magát hazájába visszatérni 
Velenczébe érkezett; de elfogatván útadatott a római inquisitionak. 
ameily nem lévén képes öt arra birni, hogy tanait visszavonná, a vi
lági hatóság kezeibe azoigáitatá , ll t Y. u am e l em e n t i 8 sim e 
ct citra sanguinis effusiouem 'puniretur. Máglyára 
i téltetvén igy szólott a birákhoz: "T i jobban féltek az itélet kimon
dásáto l, mint én annak elfogadásától." 

Olaszország minuig utúls{, ott, hol saját dic~ösege emelé~:~éröl 

van szó: a németek azonban az utúLbi évekhen feleleveniték Bruno 
emlékét, kimutatván, hogy tanaih an sok olly as találtatik, ami az övé
ikkel közel rokonságban áll. Annyit meg kell vallani, hogy felette 
éles elmével és er(íteljel! kepzeliídií teiJetséggel birt, habár ezt nen1 
igen tudta fékezni eszével s egészen megt·ontá hiuságáv:?.l; jártas volt 
a görög nyelvben és a régi bölcseletben, s eszméi az alexandriai ecc
lecticusok különösen pedig a Plotinnséira emlékeztetnek bennünket. 

A bölcselkedési szabadságot vitatván, et•edeti ugyan, de nem ké
pes a tárgynak ura lenni 11 annak idejében megállapodni. Munkáinak 
különcz czimeket ad, miniik például: C a b a l a J e l c a v a ll o p e g a
s e o, C e n a d e ll e c e n e r i, ameily utóbbi egy párbeszéd a világ 
physikai elmeilete felett, hol Kop~rnikus t támogatja s tudományossá
gaért épen ugy mint bátor;;ágáért d i cséretekkel halmozza el 1) ; a ne-

e,ipuis Europae acarle,ni is no l us, pmb<~lus et lwnorijicc exceplus pidlosop/tus ; mtllibi prae· 

ter·quam apzul h1wba;·o.• et ignobile.v per·egrimul ; tlo.-mitantium anim01·um excubitor·; 

pmesumptuosae et recalcilrantis ignomntiae rlondfAn· ; 'ft!i in actibrta universis gene· 

!'alem pltilamhropiam pi'Otestalur· ; qui non mag-i.t Italuru quam B,·itannum , marer" 

'J!!am foeminam, mit\.atum 'tuam coronabtm, toyalunt gurJ?n arm.atum, cucullrttum ho
minem quam sinc cacullo vi·r·um, sed atum, cuju8 par-atior, civilior el utitiar elit con

ver·~atio, rlztigit ; 't"i non arl 71e1·wr1.1:lmn caput , -Yignr.tum .fr·ontem, flbluta,t manm, el 
circunwi~<um penem, secl (~tfJi veri lwmini.v facicm licet ·inlue•·i) ad animum ingenii

que culturam maxi1ne rM]IÍcit; 'tuem .,tullitiae pmpagator'e~> et hypocritunculi rlele-•
tc.ntur; quem pr·obi et studio.vi diligunt, el eni nol1il.iora plaudunt ingenia: excellent. 

clariasimoque acad. Oxon. pr·or. anr.~lturio cum praecipuili ejmdem universitati., 
8. P. D. 

1) Heic P-g" te t!ppelw, venem>lclct pr<~e<lile mente, 

Ingenium cu}tt.s obacUJ•·i infmnit• saecli 
Non tetigit, et vo~: non est s1!ppressa ,,/i·epenti 
Murmw·e stultorum, generose Copernice, cvju,, 
Putsarunt nost•·am. lrneros monumentn per annoH 

Menl~-m, r.um sensu ar. ralione aliena putm·em, 
f.iuae nwnihu..t n11nr. <!UI'erlo teneoque reperta, 
PoslM!f1tant in dubium sen.9im vaya opinio v~tlg·i 

T,rrp.•" P..tt, el 1-i_qido r•rn•tat(l, e.raminr rligrw, 
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hézkedés tiirvl;nyct azonban képtdenségnck tartja, minden mo~gás 
tct·mészeténél fogva kör-alaku lévén ! Sp a c c i o d e ll a B es t i a 
t r i o n fa n t e, p r o p o st o d a G i o v e, eff e t t u a t o d a l C o n
<> i g l i o, r i v c l a t o d a NI e t" c u r i o, r e c i t a t o d a So fi a, u d i t o 
d a Sa u l i n o, r e g i s t r a t o d a N o l a n o ezimü munkájáról az tar
tá a világ, hogy az valami rettenetes menydörgés Róma ellen, holott 
csak egy a!Iegoria, melly bevezetésül szolgál moráljához. D e ll a c a u
s a, p r i n c i p i o e u n o könyvéhen metaphysikáját tárj n. elénk, a 
melly tulajdonképen nem egyéb, mint kettős mindenistenités. A vi
lágot egy mindeniitt jelenlevö értelmiség élteti 1 s ez első oka mind
azon alakoknak 1 mellyeket az anyag fölvehet, de nem magának az 
anyagnak; ez az egyedüli phy Rikai tényezií (agens), ameily minden 
elologban él még akkor is midi)n azok nem látszanak élni 1

). Az egy-

Quantumvi.v Stuy!J!'Íla meum nocte.vqu~ tliesque 

Graecarum calwrs, Jtalurnque .th·almmque sophai'U111 

Vincil·ent anirnurn, conco1·aque fmnilia /anta; 

Inde nbi judicium, ingenia inatigante, ape1·ú·i 

Cctepe1·unt veri f'onte.v ]Julcherrimaque illa 
Emicuit •·erum .vpecie11 (nam me Dens ailus 

Ve1·tenti8 saecli melioris non merlwcrem 

lJestinat, h:wd veluti medill tle plebe, minisii"Wit). 

Atque uoi sctnxe1-unt ratiamm! capere vui 

Conceplmn speciern jácil·i~ natw·a >·epm·ta : 

Tum demum licuit quo<tue posse Javore Matltesis 

J.ngenio pm·tisque tuo rationibus ul·i, 

Ut tibi Timei sensnm piacuisac lil>enleJ' 

Accepi, Agesiae, Nicetae, Pythagomeque. 
1) Bnmo ekltént igyel<•zik behiz onyitani, hogy mi;.den dolog él: 
"Diosono: A l<iizvélemény azt tm·t.ja, hogy nem miuden dolog él. Teofilo: 

A közv.\leménynak ninc~ miudig igaz,, ága. Di a.\'11110: Hiszem , hogy azt. lehet 

vit:\tni, rle llrra hogy valamely dnlog igaz legyen, nem elég azt vitatni, sziiksé

ges még azt bebizonyítani. 7'co.filo : 1::s az nekem nem Je,r.en nehéz. Nemde 

valának billcRászd<, kik a't !Lilití•k 1 l10gy a világ él 'l Diosono: l ge nis sokan, 

még perlig· a jelesehbek. 'l'rofilo: Miért "" mondhatn!tk telHít ama bölcsészek, 

hogy a vilAgnak ÖHH'<C< részei i\luek 1 Diosono: Söt mondják is azt, csakhogy 

egyedül a fiidolgokról éY nzokról, mellyek vnlódi részeit t.eszik a. világnak, és 
ezek mindegyikének van lelke j mert a' általunk ismert Allalok lelke azok 

testének mindegyik részében eg·észen rnegv~m. Teafi/o: Mi al'l tehát tu

lajr\onk§pen, nmit ön nem tart. n vilá:.; valódi réRzének: Diosono: A1wn 

dolgok 1 m~llyel< , mik,;nt u Jl"I"Í(Iat.el il< n"olt moiHljflk , nP.m elRil testek j a 

fölrl a viznltl;el ,·,, rná~ l"r\Rznkknl , lllPilyel; Ö11 """'·int. >lZ egé•z ILllatot 

kép•·zil<, t.,,vál.L{, a holi!, ""l' {'" nn\s t . .,Htek ; er.t·nkiviil én nzokat nevezem 

fíj !.Jiatolwah, m"lly<'i< umn PIRíi I"J'·•zei " miurl<~u,égnPI! ~s tLmellynkr(IJ az mon

<bt'k, lJ•>!!;,)' va~·y l.en.vés?.íS vag·\' '"'"" VHf!'.Y épPn f'S7.PS lélcld<l'l hirnalt. '~'~'·· 



!176 

~r g a lt~ny, ami tübbt'cle, az üsszetett; következesképen csak az egy
ség létezik, és ebben egyesülve van a véges és végtelen, a szellem 
és anyag. l\fagában véve az egység Isten, amennyiben pedig szám
ban nyilatkozik, világ, és a világ is Isten 1) •• A tárgyak külseje alatt 

oji/Q: Dc ha a lelek, é)Jen az~rt mert az egés~heu noegvan, a rászekbell iH ott 

t11.h\.ltatik, miért uem akarja ön elfogadni, hogy a részek r?szeibeu szintén léte

zik. Diosono : Megengedem, de csak a lelkes dolgo!< részeiben. 1'eojilo : Me

lyek hát a nem lelkes dolgok vagy azok, mellyek nem te,zik részcit a lelkes dol

goknak? Dio.•ono : Tnláu nem elég t.eriil el szemeink clött '? M indazok , mely

lyek nem élnek: 'l'eojilo: É, mellyek azon dolgok, mcll yek nem élnek vagy 

legalább éltető erővel ncm Limak ·! lJio.wno : Ön t..Joát azt ál litja, hob'Y minden dú

lognak van lelke és élteti> ereje? '/'wjilo: l~ pen azt kii vt>tclem. Polinnio: Ek

ként tehát a holttestnek lelke van 1 ugy•~ ini én kheliíimnek . papncsaimnak, csiz

mA.imnnk, •arkautyuimnak, gyiiriiounek, ezipiiim formáinak, kö)Jenyemnek, felöltöm

nek szintén vagyon lelkiik ! (J ert·"·'": Ug-y va11 l' olinni o ur, é~ miért n"~ ~~u 
11zt tartom, hogy :". (in l<iipenyének é~ fp)(iltiíjének igen i~ V lill lelke, mert egy !\l

latot fednek be rnint )Jl. öu ; hogy a ~·~~·kuntyuknak (., ~>~~izmáknnk vagyon lel

krík, midön a lf&bak h <·llllÖk vauual<; hogy a l<alnpnuk vau lc,lke, midön a főt ta· 

karja, amely bizonyára üem lélek u,\lldili; igy továi.Ji.Já lelke van az istállónak 

is, midöu a ló, öszvér vugy ön Lemw vau. Nem igy érti 1iu, óh 'I'eofilo! nem

de ugy találja ön, Me, ter urau1, ho~-y eszméjét én világosahL:m kifejtettem! ... 

Teofilo: Én nzt moudom, hogy az aHZtlllnak miut asztalnak, ugyszintén a ruhának 

mint ruhft.uak, a Lörnek mint Lilrnek, a pohárnak miut pohárnak nincs lelke : de 

egyszersmind azt állitom , hugy ezeknek miljt termé~zet.eR é~ összetett dolgokn11k 

megvagyon a m agnk anyag·uk .<H alal;jok; fm·ábLá hármily l<ic~iny legyen vala

meily dolog·. már meg-vagyon loe1111e a szellemi fLllom/my egy része, ameily ott 

hol a t{Lrgy erre aik almas, '""'Yil·a J;iterjeszke<lil<, b ogy ni;vénynyé vugy :l.llattá le

szen és e!.:1játitja nzou testek egyikén~k sz.,rv•·zel ét., mellyelc ldiziins<,geseu lé

lekkel Li r<íkuak uoveztetnel< ; 111ert a lélek mindeu dologban megvagyon, és nincs 

olly parányi test , melly annak egy r"szét magáhan nem tarfJtlmazná és lelkes 

nem volna. Pot,:nnio : Eryo •ru,idquid est, animal e.,t. 'l'eujilo: Nem minden dolog, 

mellynek lelke vagyon, neveztetile .lelkes nek. Diosono: g,zeriut minden dolog

nak van legalább élete! Teojilo: Amennyiheu lelleöl< vagyon , van egyszers

mind életök az állományt. érdeklöleg, de nem az ou té11yt illetöleg, me ilyet a pe

ripateticusok s mindazok megengedtek , kik az éle!et és lelket felette vMtllg mó
don értelmezt ék. Diosono : Ön nekem egy ér\'et ad kezembe, melly valószinü

vé tenné AnHxagoras azon vé!Pményét, h0gy mindE>n dolog megvan minden dolog

bRn, mert a szellem vagy lélek v11gy az <·-gye tem es alak minden dologbau meglévén, 

mindendologb ól minden dolog sz!rmazhatik. 1'eofilo : J;: n azt mondom, hogy ezen vé

lemény nemesak való~zinii <It> igaz ; me1·t az ugynevezt'tt szellem mindazon dolgok

ban létezik, amellyek lu1 nem i~ állatole , mindazáltal lelke~ek ; ha nem is az 

A.llatiság és él .. t érezheti í cseiPkvésA , leg,.Jáhh a hArmelly állat i Rágnál elöLb Jé

tez<l ole W és eselekvés szerint." 
1) ]<J., t ll'n·irnnl srm.r.111-m, .wt.rt'/1111 ~1. "PIIP.1'flfJiiP. 11111rulu... De immenso, V -ik 

kiinyv, 
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azok f!Jélyeben bizonyos lis egység létezik,és ehhez képest mindnyájan 

egyenlők; a tárgyakat szemlélvc elkülöniizött állományok nem lát

hatók, de igenis az állomány elkiiliinözvc. ~ szerint van a. létnek egy 

elsö okföje nzaz lsten; ezen okfii ll'het minden és val(lban minden; 

az erö, tevékenység, vd/Jság cs leheliiség egy megoszthatlan és elvá

laszthatlan egységben van egyesülve Lenne j ii nem csupÁn k ü ls i) 

ok a de egyszersmind b e 11 si i a l a p j a a teremtésnek j mindabban 

él, ami él. 
Nem egyeL ez tehát mind a Hehelling által részhen ujból eléál

litott mindenistenités j de ezenkivül Fichte is utánozta Brun~t lega

lább neologismusában. Valódi eszmék csak az isteni lényben vagy

nak 1 ameilynek a mindenség okozata és tiikéletlen k ir'ejezése; és 

ezen mindenségblil származtatjuk mi le az ismereteket , mellyek nem 

e8zmék de az e~zmékuek esak árnyékai. Me t o d o czimii müvében 

arról értekezik, miféle mliclon kelljen az okfilkct kutatni, felfedezni. 

megítélni , rendezni, alkalmazni s az emlékezetben megtartani.Megál

lapitván azután az isteni értelmességnek az egyetemes ugyszintén az 

egyes értelmiségeit irá.nti viszonyát, felfedezi az isteni igazság 1 a 

dolgok igazsága és ami saját é1·telmiségiink igazsága közötti össze

köttetést, és ebblit az összes dolgoknak egymáskiizötti összhangzatát 

hozza ki. Felfedezvén ezen összckiittetést, azt •·eménylé, hogy az esz

ményit, valódit, az eszes P-s létezíj lényt egy osztályzatba sorozhatj a, 

ameily a maga egyetemességében a legegyszerUbb egységre vissza

vezetett lényt átkarolhal ná. ~ví•gJ'C teljt~s erejével hozzáfogott L ni
lus A r s ma g n a-ja tiH•t\letcRilésPlwz, :um~llynél •·oszabb példányké

pet alig választhatott 

Mindazáltal a vilá~ szemléllí~ében egószen metaphysikus; nem 

magában az :myagban keresi a tiinemények okait 1 de egy véghetet 

len térre utal, melly telve van ünfénnyel hin'1 világokkal,világ-lelkck

kel s a föértelmiségnek a rnindcnsP-g il·ánti viszonyaival. A b e ls i) 

v i l á g o B s á g b a n , a t e J' m é s z e t e s é s z h e n s az é r t e l e m 

ma g as z t ossá g á b a n bízva, az álló csillagok mozgásait, az üstö

kösök bolygó természetét s a fiild tükéletlen giimbölyüségét illetö

leg merész gyanításokba <'reszkedik, mcllyek néha elég ezerencsésen 

ütnek ki. 
(:ampanella. 

Nem kevésbbé merész gondolkozá!ln fé.-tin volt a szintén ca

labriai származá8u és dominikanus Tommallo Campanella (1568 -
l G39). Bele szeretve 'l'elesio cszméibcl, Bacot megelőziHeg megki

Rérlé a term~szetre Ás tapasztalatJ'a fektetni a bölcseletet; és ez csak-

xv. 62 
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ugyan sikerült vulrHt neki, ha 11helyett hogy erejét annyi tudomany 
ujjáalkotásában szétforgácsolja, azt egyben összpontosi~ja. Aristo
teles metaphysikájában ö sem lát egyebet egy érthetetlen nyelvnél; 
sőt Alber-tnsra és aquinói sz. Tam:lsra ~em h;;jt sokat, hanein a böl
cseleti ismeretet egyszerü!'n a term<"t~zetre alapitja, iisszckötvén ezt a 
természetfelettivel azaz a kin.yilatkoztatással, ameily alapja a hitttl
dománynak, valamint a termúszel alapja a biilcseletnek. Az értelem 
az érzésben azaz ],;wnk m<'Hlosnl:\sainak é~zrev•HelébPn :ill; az em
lékezet, a figyelés ~~~~ képzelődií tel.etseg ciiak kiiliinbiizií meghatáro
zásai az érző tehetségnek, a gondolat iisszfoglalata az érzésben helye
zett ismeretekr1ek, am<~lly awnL:m egyediif az eg,Yéni tárgyakat is
merteti meg veliink s nem cgpzenuniutl azok va l6diságát és általá
nos viszonyait. 

A helyett hog)' itten az érzékist'-gvitalúkkal (~:~emmalista) meg
állapudnék, felisoJeri és kijelenti az észszedi éH hittani ismeret szük
~égességét, jóllehet távol attól, hogy e tekintetben az igényeket kie
légitené. Szerinte a;" egéHz terrmtl:~ lét- é~ nem léthiíl áll ; az elsi\t 
az erií, bölcse;~ég és ~z~retet te~zi, mellyek l'Zélja a valóság, igazsag 
és jél; mig ellenLen a Hemrni nem c,gyéb mint tdJetetlenség, gyülölet 
és tudatlanság. A legföbb lényben a h:\rom ils tulajdonság megfog
hatatlan egyszerüség\,en van egyesülve a semmi legkisebb vegyüléke 
nélkül j és ezek egyet tesznelc, lwbár l<iiliiubiizi\k. A fö lény, midön 
a dolgokat a semmib/H kihozza, a:.~ idií föltétele me! lett s a tér alapján 
kimerit hetlen eszméit áthelyezi a::.~ anyagba és a véges léil,Yekkel közli 
a három tulajdont, mellyek a sziilcségesség, gondviselés és összhang
zat hármas törvénye :dalt a miudenség okfiíivé lesznek. 

És ezen metaphysilui.ra épit i\ ~gy terméBzettani, lélektani és 
társadalmi bölcseletet. A tenné~;::.~ettani bölcseletben a mindenséget 
ugy tekinti rnint iiRs:doglalatát az anyagi tiineményeknek, mellyek 
az idl\ben és térben L ift•jliídnck. Az ezekbe helyezett anyag nem 
idomitott de idomitásra alkalma;.; te::~t és két téuyezií t. i. a meleg és 
hideg srgélyével miil{iidik. Amaz az 1'get, en1cz a fiilrlet képezte, 
a11zeriut amint az anyag-ot kiterje;.;zték vag-y nH·gsiiril•!k s az i) egye
sülésökböl származik minden türu~mény. A világosság tökéletesen 
egy a meleggel, c!:!ak nevök különbözii, aszerint amint a tapintásra 
vagy látásra hatnak. -- Nem azon ponton áll-e ma a természettan, 
hogy ezen gy ani tásokat igazolja'( 

Az élettanban, hol a l~nyel,et mint éliiket és érz(i testeket te
kinti, az emberheu háromféle életet kiilünböztet meg, megfelelőleg 

harmas állományának, amellyek: az 1!rtclern j ennek segédesz-
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kiize a szellem j a test, a szellem és értelem segédeszköze és miiszcre. 
l\Iintbogy pedig minden lény önmagát fentartani igyek~zik, el vannak 
azok látva érzií ösztönükkel éK tel1etségekkcl, csakhogy különbözö 
fokon. Már ha az embernek is vagyon halhatatlan é.rtelmessége, meny
nyivel inkább a világnak, ameily mimlen teremtett dolgok kiiziitt leg
tökéletesebb. Kezei a feHzilii eriil{, l!?.emei a esill:•gok, nyelvP. azok 
sugarai, s alkalmasint e:t.a~k kie~erélésr~ által kiizlf'kedu('k egymással, 
a legérzékenyebb élettel lévén felrul1ázva. A boldog szellemek, kik 
azokat lakjá~, mindent látnak, mi a természethen s az isteni eszmék
ben r~jlik. Eletének bizonyitt-Ikai a tielej ~~s a niivények nemi kü
lönbsége. 1) Valódi ékcs!lzúlát!l'lal írja l t~ a tr•rméslf.et rok•mszenveit s 

a világoliságnak a fiiltl feletti Mzétte•:ir~tlé!-!•',1, ~:~zámtalan müködese ál· 
tal áthatván az cnuek rnincleu ré!izeit, ami kétségteleniil kimondhat
lan kéj küziitt megy vr',glw. A tt>rmr~Hzr~tben l'Mak eriíszakos eszkö
zök által képziít.lh;tik iir, miut:in a tf'!!tck kiili'l!iiniis~n ~rintkeznek. 

Kiiliinben sokkal többet állit, 111Í11t amennyit bebizonyítani ké
pe>~ j s a magány é~ sz1~11vede~ek által felingerelt képzelildése tévutra 

vezeti iít. Minch~nekfelett, hogy a kMk,.di~Pget vi~!lzariaszthassa, egy 
bölcseleti dogmatiMmnR ft·lt:tl:~l:í.sán firadozik , ~~ tekintetben azon 
szükségességre táruaszkod ván, mt:lly az toli?.t az igazsá~; f1~lfedezésére 
készteti, s amdlynek kiivetkeztt'lwn magának a kétk .. diirwk is szük
sége van bizonyos alapelvekre midiin azt o~tromolni akarja. Politiká
jában egyaránt küzd az i>~tentagalhí.H ó~ mac:hiavelli!-~mns ellen, ellen
ben a tudomány szab:uh:\g:lt. R az {~sz jogait hcves"n védelmezi.~) 

Kora szenvedt•sre kárl10ztat:í. lit j ~ politikai vétség miatt bebiir
tiiniiztetvén huszonhét évig iilte a tiimliiczöt, mignem VIII. Ül·bán
nak azon ih·iigy alatt, hogy elitélteti, sikeriilt iít Rómába hozatoia, 
ehelyett azonban !izahadon bt•CHáttatá. Ekko1· Francziaországba köl
tözött, hol Peiresc {•.s N:mdé- ban harátok ra, ]{idwlienben pedig párt
fogóJ·a talált. 

Nem melliízl.etjiik ittt•u Paolo Sarpi sz•·rzetest, ki a H e l yes 
g o n d o lk o 7. á !i 111 ii v é~ z e t e e;~,imii mnnkájában azt állítá, hogy 
az érzékek soha RP-m esalt'1dnak1 ruinthogy tevékenységök egyedül 

1) .Jnvenien&.us in jJlautis se.~.:wn "lltu.tcaliunm et. (vem.iu.inamt~ ut ·irt anintalibu~, 

et joeminam non ji'Uctijicao·e . ..-ine 711.aBC1di congre.9.m. If.oc patet in .tiliquis et in 
J!almis, quarum mas foeminaque inclinanl!w mu.t·uo alter in al!eru.m, et se ae osculan
lur; el foemina nun impregnatu1· nec fructijioat aine 71tal'e, immo con'J)icitur dole·n, 
·''}uolirl.a, mortv.aque, et putvere illiu,a et odore •·evivi.,cit. 

'! f!illa d•l .vol• li\!:1p váro,a) miivéröl mkr " ~ll lapou szblottunk. 
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nl'l'a szoritkozik, hogy mindazt, mi eléjök akad, az é~zszel közlik; 
hogy továbbá az axiomák a felfedezésekre nem alkalmasak; nem 
különben Giambattista Porta-t, ki Lavatert és Gallt megelőzte, azt 
tanitván 1) hogy a testek nem maradnak változatlanok a lélek moz · 
dulatainál, sőt inkább kiilcsöniis szövetség létezik közöttiik, ameily a 
külsön rendesen észrevehető; és hogy a kedélyektől s vérmérsékle
tektől !lzármaznak az erkölcsök. 

Ekként az aristotelismus minden oldalról meg Wn ingatva; 
Telesio és Campanella elveték az előzetes (a priori) tételekre fektetett 
előitéletek ama halmazát; Telesio kijelölé az utat, mellyen a termé
szet titkai a kihozás és tapasztalat segélyével kifürkészendök lenné
nek j a másik pedig az emberi ismeretek egész körét igyekezett átte
kinteni, a metaphysikára támaszkodván itt, am.elly nélkiil csak egy 
megmérhetlen iirt látott j továbbr. ez és Morus 'ramás a kor vész
teljes machiavellismusa ellen szálltak síkra, ekként a politikát ész· 
szerü elvekre fektetemWk. Most már szét valának rombolva az em· 
beri elmének utjában álló g:itok, éH ki liln mutatva a tér nj és kime
ríthetlen h6ditásokra, am~llyek azt n <>rtny t:s t:rtelem segely~vel a 
rosz hatalma alM kiszab:ulitan:ik. Ezen m<Jdszer·hen, melly inkább a 
természet mint a könyvek l(utatásllra, inkább a tapnsztalatra hogy
sem az okoskodások ismétlésére szor·itkozott, s ameily azt akará, 
hogy az ember a kételylyel kezdje, vallja he saját tudatlanságát s ne 
higye, hogy mindent tud, csnp~\n azért mcrt mindenröl beszél, ezen 
módsze1ben, mondom, c~sak kevés töt·vény alkottatott, de rnint má
sutt érinteni fogjuk, fényes példák adattak Lionardo da Vinci és Ga
lilei által, kik megdönték ama scholastik us hi tágazatot, hogy a 
r é s z l e t e s s é g e k n e m t e s z n e k t u d o m á n y t. 

Hac o. 
Ezen egyes kisérletek ~rdeme azonban a londoni származásu 

Francis Baco-nak ( 1561--1626) i téltetett oda, ki noha mindezek után 
tünt fel s eleinte a tudomány férfiai által alig ismertet ett, egy század
dal utóbb a dicsőség osztogatóí által a bölcselet ujjáalkotójának kiál
tatott ki. Egy ideig Erzsébet királynő pecsétöre, azután hatvanéves 
koráhan főkanczellár és verulam-i báró, végre pedig I. Jakab által 
santalbano-i algróffá neveztetett. Megvesztegettetésről ugyszintéu 
arról is vádoltatván, hogy ezt alárendeltj in k hasonlóképen megen
gedi, miután hünét bevallotta volna, negyvenezer font sterlingnyi 

1) De humana phyaiognomit' 



bit·ságnt és biirtiinl'e iL4)itdett s lllind eu l1ivatalból kizai.t·atott ( 1 !i~H ). 
Ennek daezánt azon ha u 110111 sziint meg az udvarokat szeretni, s 
addig csuszott, mig- Liiutetése dengedtetett, s ií a l<irályi palotában 
ismét mcgjelcnhetett. 

Egy illy bokros foglalko,-,ásu férfiunál a bübwlet c~ak szórako
zás lehetett, mégis az uj bölcsészek élére állittatott ö. Felfedező te
hetség nem volt, sem rendszert nem alkotott, de igenis egy módszert, 
egy rendet az emberi értelern számára, ameilyben ez tevékenységét 
az érzelmek által Idéállitott eszmék felett gyakorolhatná. Sem a régi 
sem az uj rendszerek által nem elégíttetvén ki , azt hivé, miként 
avégre, hogy az igazsághoz juthasson, szükséges neki a tények für
készését, az osztályzatokat, a módszert ujjáalkotni ; ugyanazért 
mindenekelött a közönségesebb hibákat, ezek forrásait és gyógysze
reit vevé vizsgálat alá. Négy bálvány állott eddig gátul a helyes is
meret utjá.ban: a minden emberrel közös eliiitéletek (i d o l a t r i
bus), az egyéni előítéletek (i d o l a sp e c us), továbbá azok, mely
lyeket egyik a másikkal közöl (i d o l a fo r i), s végre azok, mely
lyeket az ember a mesterektöl sz i magába (i d o l a t h e a t r i). Ezen 
utóbbiakhoz sorozhatók az észszerü, tapasztalati é~> babonás bölcse
let álokoskodásai : az elt>ö ugy l"Cszi át az elvout fogalmakat amint 
jelentkeznek, anélkül t. i. hogy próbakő alá vetné azokat; a tapasz
talati a tapasztalatból indul ki, de csakhamar a hypothesisek tömke
legébe téved ; a babonás, melly tulajdonképen egy vegyülék a böl
cselet- és bittanból, Platonál é,; sz;ímos keresztény bölcsésznél talál
ható föl. 1) 

Ezen hibák nemzik azután a természet hamis szemléletét mint 
pl. Aristotelesnél, ki felette szük térrc szoritá azt, hogy igy rá.májába 
beférjen; továbbá a hamis bizonyítást tapasztalat lJiányából. Az em
beri értelem majd mindig szunyadozott, kivévén a rómaiak s görögök 
korát éii! a mai idöket. 

Azoknak, kik a bölcseletre adják magokat, sokat árt, ha külön
féle gondok által vétetnek igénybe és személyes érdek által vezet
tetnek; vagy pedig szolgailag hódolnak a tekintélynek, vagy ismét 
könnyen kifáradnak és azt hiszik, hogy a ezéinál vagynak, midön 
tulajdonképen alig indultak el. Annál, ki a tudományban haladni 
akar, megkívántatik, hogy a természetet tetten kapja, a tüneménye-

1) De dignilat-. et angrnen~is scientiarurn.161)5.- Novum org(l.nnm s~ientim·u.m 

1620. 



ket (i n li t a n t i a c 11 a t u t' a e) fejtogessc· és tlgymásl!al összcvesse, 
azután azokat könny ü o~;ztályzatokba !loruzza (c om p a r a t i o n es 
i n st a n t i a t• um), végt·e pedig kihozás (i n? u c t i o) utján emel
kedjék fel a természet valúdi mcgértéseig. Es itt adja elö Baco a 
kihozás, az okoRkodáR emez uj alakjlinak kiilönféle szabályait, mely
lyel ö a syllogismust akarja pótolni, de ameily voltaképen Kepler, 
Galilei, Kopernik által már elöbb használtatott s Tycho-Brabe és 
Vinci által nyilvánosságra hozatott. 

Mintha ezáltal a tudományok megszerezhetök lennének, Baco 
oda törekszik, hogy azokat renelezze , s a sz e ll em i f ö l d t ek e 
l e i t• ás á t közre-bocsássa Három tehetségre viszi ö vissza az em
beri szellem termékeit, t. i. az emlékezet-, képzel et- és észre. Az el
sőnek a történelem, a másiknak a költészet, az utóbbinak a szoros 
értelemben vett tudomány felel meg. Az elsii az egyéni lényeket és 
tényeket veszi szemiigy•·e j a költészet ab búl, mit az emlékezet nyujt 
számá1·a, képzeJeti alakokat teremt j a tudomány általánositja és fej
tegeti a ténye ket. A tö1·1 énelt'm kalauz, a költészet álom, a tudo
mány ébredés. 

A történelem vagy tennéHzeti, vagy polgá1·i, vagy emberi. Az 
első három ágra oszlik, aRzerint amint a tl"lrmészet szabadon követi 
folyását (rendes tiinemények), vagy eltórattól (szörnyek), 
vagy az ember által leigáztatik ( m ü v és z c t e k ). A tulajdonképeni 
történelem az lsten müveinek, az embereknek, a termószetnl'k fest
rodnye; amiért is kiilönfélcképen neveztetik el, t. i. szent, prófétai, 
egyházi; rógi és jele nk o1·i j naplúk, óv könyvek, régiségek, egyetemes 
éR irodalmi tör·ténelcm, ameily utc:bbi még nem létezik, noha nélküle 
az emberi szellem <LZ !'gyszcmii Polyphcnmshoz Lasonlit. 1) 

1) "Hi•tor·ianr "ivil~m in t.n" sp«ciHM •·ecte elividi putamus: primo sacram, 
:o~ive eccle.~iw:~licant: fleinrle ea111 , q nat• ~(~H~ris uoiJH'tl retiuPt, t~i,vilem; postremo, 

litte1·arum el m·tiwn. Ordic1mnr aniern ah ea specie, <JIIItm poRtremo posnimus, 

quia reliqnne rtu11e lrahf'ntur, ill am autc•.m inter de•idl'ratJt ret'erre vi~um est: e a, 

est historia rilerm·u:m. Atque <'Mte. lri•t.uria muncli, ~i IuH: parte ftwrit destituta, 

non absimiliH l'." liHe ri l'""'íl. R ta''"'" l'oliphemi, ern to ""ulo, cum e a parM imagin is 
de•it. quac• iugeuium et inclolt~m por.ou><e maxíruu n•ferat. Hane licet desiderari 
statuamus, nu• uilrilomiu11s minimt> fug-it, iu scil'utiis l'"'·tieuiRribus jurisc,onsulto

rum, matlrematkorum, rhBtornm, philosophorum, lraberi levern aliquam mentionem, 

itllt uarratioue~ qttasdam jejuna.< ele •ec:tis, schulis, lihri.~, auetoribus et successio

nibuH huju~ruodi ,cienti:uum; iuveniri Cltiam de r~rmn ~>t arti•tm inventoribus 
tractatus aliqnos, exiles et iurrnctuosos. Attamen justam atc1ue uuiversalem litte

ramm historiam nullarn adhuc editam asMerimus. Eju~ itaque et ar~u>nentum 
et eoulicif'udi Irr<>clnm et usnnr pruponpmus. 



A költészet vagy elbeszelij, vagy d1·ámai, vagy példázatos, azaz 
olly költemény, mcllybiil bizonyo.s igazságot akarunk kihozni. 

A tudományok közöl uémellyeket az ember hoz létre a földön, 
némellyek pedi g a kinyilatkoztatás utján az égből származnak. Az 
emberi tudomány vagy a böleselct annyit karol át, amennyi a tárgy; 

"A!'gumentum non aliud est, quam ut ex omni memoria repetatur, qnae do
ctrinae et artes; quibus mundi aetatibus et regionibus floruerint: earum antiqni
tates, progressu~, etiam peragratioBes per diversas orbis partes (migrant enim 

scientiae, non secus ac populi), rursus declinationes, obliviones, instaurationes 
eommemorentur. Observetnr simul per singutas artes inventionis occasio et ori
go, tradendi mos et disciplina, colendi et exercendi ratio et. instituta. Adjician
tur etiam sectae et controversiae maxime celebres, qnae hornines <loctos tenue•-unt. 
alumn;ae quibu~ r ··tuerunt, laudes et honorf'S quibus <lecorataf' sunt. Noteotur 
auctores praecipui, lihri praeatautiores, scbolae, 
tes, collegia, ordines, denique omnia quae 

Ante omnia etiam id agi voh1mus (<JIIOrl 

suecbsiooos, academiae, societa
ad ~t.atnm litterarum spectantt 

eivili~ hi~t.oriae rlecu~ est et 
tuasi anima) nt cum evtmtis causae eopnlentur: vitlelicet, ut memoren
llr naturae regionum a•· pnpulol'llm i iudolesqne apt.a <'t habili~, aut inepta e, 
inhahilis ad disciplinas rliversHs; aceidenlia tt~mporum, <JIIae ••·ientiis ad\'ersa fue
rint aul propitilli z eli et mixturae relig·ionum, m11.litiae et favores legum; virtutes 
denique iusignes, et efficaeia quorlllulam virorum erga litt~ras promovt'alda•, ct si
milia_ At haec omnia ita trad1di praedpioms, ut, uou eritieorum more , in laude 

<1t ecusura tempus terab1r, '"'l pl:rne hist.orice ros ipsa~ narr<•nt.ur, jurli<·iunt par· 
•·ius interpouatm--

"Dt> modu aut.em hujn•morli hi:<lnri11e ennfit·ieuila••, illnil inprimis monemn:< 
ut materia et copia ejns uou tautnm ab histori is et <·rit.id~ p<'tatur, vernm etiam 
nt per singutas annorum ceuturias, Hllt etiam 1ninor>< intervalla, sel'iatim (ah ulti

ma antiquitll.te facta principio), lihri Jlraeuipui, qni per ea tcu.poris •Jlatia conscri
pti ~nnt., in cousilinm arlhibeantm, ut ex eornm non t•<•rle<:lione(id enim Infinitum 
<]Uidrlam nsset,) serl rlegn6tatione et oh~crv:•tione arg·umenti, st.yli, met.borli, genius 
illius temporis litterarius, veluti iueaut.atioue qnadam a mort.ui:< tlVO<~etur . 

• Quod a<l u.au.m attinet, haec eo spectaut., non ut houor litterarum et pom
pa per tot cireumfusas imagines celebretur; """ quia, pro lhgrantissimo q no littP-
ras prosequimur amore, omnia qu~te ad ~arum statum 'JIIll<JIIO mo<lo pertineut, us
que ad curiositatem iu<plirere ct scire ct conservar11 av~ums, s<'il praacipue ob 
P.anHam magiH ~eriam ct gravem: ea cHt (ut verho <lieanmR) , <pwniam pE'r talem, 
qualt·m rlescripsimn,;, 11armtiouem, a<l virurum rloetorum, in rluclrinaP n~u et a<l
ministratione, prud,,ntíam ot solertiam, maKimam accessioucm liPri posse existima
mu~ i et rerum intellectualium, nou miuus q11am civilium motuM et pe1·turhation .. s 
vitiaque et virtutes notari pusse, et rogimeu inde optimum cduci et institui. Ne
que enim b_ Augustini , ant b. Amhrosii opera ad prudentiam episcopi aut 
tlJeologi tantum facere p n tam n;, qnantum ei ecclt~siastica historia diligenter in
spiciatur ·et revolvalur. Quod et viria doctis eK historia obv811turum uon dubi
tamus. Ca.oum enim omnina recipit , et temeritati expouitur, qnoil exemplis et 

memoria. n:rum non fulcitnr." 



ho~y azonbari azok köziitt bizonyos egység létezzék, egy általáno~; 

tudományt·a van sziikség, melly az egyes tudományokkal kiizös alap
igazságokat felállitaná. Ezek az [~;ten, természet és ember tudomá
nyára oszlanak fel. Az elsöhiiz tartoznak a természeti hittudomány, 
a csillagjóf.ollat és biivészet j a második maj« l kémlelő (p hys i c a, 
metaphysica) majd rnüködö (eröműtan, magia) s mint 
függelék ide tartozik még a mathematikai tudomány. Az embert ér
deklő tudomány vagy az ií természetére, vagy pedig a polgári társada
lomra vonatkozik. Ezen utóbbi három részre oszlik, azon javak szerint, 
mellyek meg szerzése a társadalmat illeti, azaz a magányosság elleni 
biztosítás, segély a munkában és a sérelmek elleni védelem (t ö r v é
nyek, politikai gazdászat, kereskedelem). Az ember 
lélekből és testből állván, a tudománynak, melly rd vonatkozik, any
uyi ága van, amennyi a testi jó: az egészségnek a gyógytan, a szép
ségnek a kosmetika, az eriínck a testgyakorlat, a gyönyörnek a zene 
és festészet felelnek meg. A lélek tudománya vagy az ö állományá
ról, vagy logikai és erkölcsi tehetségeiröl, vagy ezek használati mód
já.ról értekezik. A logika vagy fürkésző, ameily t. i. az igazat ku
tatja, vagy előadó, ameily azt tanítja (n y c l v t. a n , ék cs s z ó l ás
t a n, k r i t ik a, n e v e l és t a n). Az észlclii cr·kiilcstan a jellemeket 
tanulmányozza, a gyakorlati az indulatokat "müvdi. 

És ez az emberi tudományok amaz clhiresztelt fája, mellyet 
Raco állitott fel 1) j ezek a szolgálat .. k, mcllyeket ö a tudománynak 
tett. Már a középkorban találunk egyes, mnjd többé majd kevésbbé 
szerenesés kisérletek ct, m cllyck az emberi eneydopacdia r~udczését 
czélozták; de még ez is, azonkivül, !rogy épen nem tiikélctcs, vilá
gosan mntatja, l1ogy az emberi i~mcrct tana akkor rué·g hiilcsijjében 
feküdt. A tudomáu_yok ~zülöanyja ucm más mint ar. é~z, a:t cmlékezet 
az Ö letétöriik, a képzclíidés c~ak anyagukat :>r.olgáltat és csinos ru
hába öltözteti azokat. Baco ~em a tudományok logikai lcszármaz
tatását, sem azok történeimét nem adja, és a tárgyilagos tulajdonsá
gok helyére, mcllyek a tudományokat és tárgyaik logikai fejlödését 
alkotják, azok tehet~rgcit tc~Hzi, l<iknck azokat fr)f,~dezniiik kell. 

1) Mourlj~k, l1ogy a fr11ut·~i11 .Jae<jlltl~ cl~ ('J,av,guy-tól kiilc~öuiizte azt. Ki

liiHLen Angelo Poliziauo P a u e p i a t'' m e n o n ~:zimii müv0t.en a tudományo
kat má.r jóval elöbb hitt11nra, bölcaeletre és jóslatra OHztotta fel. Campanella pe
dig fó és egyetemes tudomlluyul a melapby~iká.t Íl!litotta fel és alatta a tanokat, 
észszerüekre és valódiakra osztotta, m~llyekn~>k a miiködii és gyakorll\ti tudoma
nyok, s a tanulmányok és müvészetek feleln .. k meg. 



!.IK 5 

Amir1t az az ,q,~uk képzdödéHii ét~ heves véralkatu emberckllél 
történni szukott, ltajlandóbb lévén a természet hasonlóságait felis
merni, mint annak különbségeit felmutatni, Baco nem igen volt ké
pes a szigoru okoskodások korlátai között maradni, de gyakran me
taphorákkal élt s érvek gyanánt használta azokat, bárminő különö
sek és erőszakoltak voltak legyen is azok. Innét származtak azután 
munkáinak különcz czi me i és felosztásai, ugyszintén azon barbár la-

• tinság, mellyen azokat irta, s ameilyet némellyek követelő hangja 
miatt olly erőteljesnek ezeretnek tekinteni. Igen gyakran ismétli 
magát; és bizonyos lehet az ember, hogy csillogó gondolataival és 
elmés hasonlataival nem egyszer fog találkozni. 

Azon elsö tantétele után: A z em b e r, a t e r m és z e t sz o l
g á j a é s t o l m á c s a , c s a k a z o n m é r t é k b e n s z é l e s b i t
h e t i i s m e r e t e i t é s t e v é k e n y s é g é t , a m e ll y b e n a d o 1-
gok természetes renfljét elmélkedés vagy észlelet 
á l ta l fe l fe d e z i; a z o n t u l m i t se m t u d és t e h e t, azt 
hihetnők, hogy egy higgadt képzelödésli embenel van dolgunk, ki 
csakis a természet tüneményeinek feljegyzését tüzte ki czéljául, anél
kül hogy annak titkait kutatná. Dc jóllehet egyedül erre szoritaná öt 
kihozó módszerc, mindazáltal sokkal magasabbra vivék é.ít vágyai és 
l'eményei; azt hivé ugyanis, lwgy sikerülend neki a lappangó okokat 
és azon sebes folyamatot kifürkésznic, melly által a testek egyik 
alakból a másikba mennck ;l.t; és mindezt a kizár•~•lago~ és állító tan
tételek szigoru all\almazása által akarta elérni. 

Ez bizonyára eléggé meggyözhct.te öt arról, hogy O J' g a n um 
czimü müve nem vabtmelly általános segédc~:~zküz: és ö maga is ki
zárta azt az e m b e l' i v é l e m é n y c k c n a l a p u l ó erkölcsi és po
litikai tanok te1·éröl 1). lnkább oda Wrckcdvén, hogy az embet·i szel
lem számára bizonyos rendet. alkos:-;on, hogysem a. dolgukat fejte
gessc, nem vevé észre, hogy a tények cgéHz sora kisiklott figyelme 
alól, s egészen az é1·zékicsségbc ( llCnsualismus) zá1·kozott, ameily 
mindinkább növekedvén a hiilcsclctct megvesztcgctte. Valóban, ha 
a kihozás igen czélszCJ·ii is a termé~;zet-tudományokhan 1 mellyek 
egyedül a tapasztalaton alapulnak , épen nem előnyös a szükséges, 
föltétlen s a tapasztalatot megclöz(í igazságoknáL Hozzátehetjük 
még, bogy a kihozás cs11k 11nnyiban állja· meg helyét, amennyiben 

1) Doct?·ini8, quae in 11Jlt"IIÍon·ibu8 lt0111inu111 l'ositae 1tmt, veluti moralibu8 et 

politid8. Cogitata et visa. 



minden okozat bizo u y os okból ~zármazik ; tmir nw:st ~tol van azon 
tapasztalat, me ll y a :szükséges okozatosság ( causalit as) eszméjét 
nyujtaná 't ha pedig ez hiár;yzil• , c~akis egyes hypothesiseink 
leszntJk. 

Baco magát a végsö okok dieuségének vallja, mellyek szerinte 
meddők mint a m a g uk a t I s t e n n e k fe l á l d ·o z ó s z ü z ek ; 
mindazáltal teljességgel nem birom magammal elhitetni, hogy ö rend
szeresen ellensége lett volna a kinyilatkoztatás bölcseletéoek, mer
ez is tapasztalati tudomány, csakhogy magasabb és szellemiebb ter
mészetü; és tanát csakis Locke s tanítványai vonszolták oda, hogy 
az emberben és lelkiismeretben mindazt tagadja, mi a természet fe
lett áll. Az ö vétkök, Ita a tapasztalatbríJ aka!'tak következtetést 
vonni olly dolgokra is, mellyeket az érzéki világ soha sem tartalmaz, 
minök az élet törvéuye s a bit és remény ö:>szes dolgai. Baco egyéb
ként állandóan buzgónak mutatta magát, vallásos elmélkedéseket 
irt, imádkozott, s Hume és l)' AlcmbP.rt vétkül róják fel neki, hogy a 
vallás kedvéért magas röptü szellemének szárnyát szcgé. 

Annyit mindeuesctre meg kell róla VHilani, lwgy a vallási dol
gokban a kiivetk('ztetésektöl tartózkodott, vag·y pedig képmutató 
politikából tiszteletben tartá kora nézeteit. A polilikát is csak tör
ténelmi szempontb.íl tárgyalta, anMkül, hogy annak észszcrü alapjait 
kutatta s kora csehzövényeitöl és aljas dicsvágyaitól magát távol 
tartotta volna. A metapltysikának, mr.lly utégis clsö tudomány, nem 
sejté fontos:ságát ; azt hivé, lt.,gy a tudomány egyedüli teendöje az 
ember jólétének előmozditása (e om m o d i s h um a n i s i n sc r
v i r e) ; és valódi tudománynak csakis a tct·mészeti bökseietet tar
totta, miután a lelket érdeklő ismereteket csupán az ibleté8 és bit 
által nyerjük ; amiért is távol maradt ama szándékától, mellynél 
fogva az emberi tudomány egél:iz körét átölelni akará. Vajjon nem 
szerepeit-e a tapasztalat folytonosali ar. egé~z középkoron át, 1) hat 

') CampaucllH. "' litpaMztal!Ltot "tmlomáuytwk kutforrásáuilk ~s értelmiink l<a
auzának" uevezi, s már sokkal 11löbb l{ogerius Baco a tapaHzlalat ,zükségességét 

hirdeti: Scientia BX]>e,.imentali8 a vuluo atudentium penitus ig.,wmta; duo tamen 

modi mnt co,tpwscendi, scil·ieet pe1• argumentum et experientiam. Sine expet·ientia nihil suf
ficienter ;c il· i po te at, w·gumentum coneiudit sed non certificat,ne'lue l'e1novet dubitationem, ut 

quiescat animus in ·intuitu veritatÚl, nisi ea111 inveniat via e:~.perientiae." Opus ma
ius, VI··ik rá~z 1-sö t~jezet.. Kés(íl,b Lionarrln rla Vinci helyeMebb szabályokat 
állit fel a t.l.pa,ztalat felhasználá•át illetőleg, .amelly uélkül, magábau mi sem 
bizonyos~ (Tratt. deUa p;ttu.ra); és a~ t kivánja, hogy .az ttmber a. tapa~ r. talattai 
kez<lje ~ ennek se~·.llyével fürkész8~e ki a rlnlgok nk!Lt." 



mindjárt az illetök rni11demc ki akal'ák rs azt tet:jes:t:tcni o használa
tában kiilöncz módokon jártak is cl 'l Mát· pedig Baeo ugyanazt tevé, 
és Sy l v a sy l v a r um (l fi 27) czimü muokája nem egyéb mint 
szokatlan tények, kérdések és tct·vek halmaza; és kémlelni teljes
séggel nem tud, noha szabályokat állit fel a kémlelödést illetőleg. 

Sokkal szerencsésebhek valának e tekintetben kora jeles férfiai, 
Kopernik, Kepler és Galilei 1), kik annak segélyével felette fontos 
felfedezéseket tettek, mig Baco csak egyet sem. 

És maga a kihozá!! (inductio ), Baco bölcseletnének emez alapja, 
müvészet·e vagy inkább csak egy természetilS módszer r Az utána 
következő bölcsészek mindannyian alkalmazásba vették azt, de az 
övétől egészen elti~rií módon, t. i. melllizve a tények csoportositásait, 
a tünemények lánczolatait és az osztályzatokat, mellyeket ő javasolt. 
Ö legfölebb az annak használatában szem eWtt tartandó határokat 
tanítá; de vajjon módszer-alkot.;,s-c ez'? u em természetes következ
ménye-e ez inkább az észlelök előtt fekvii tények és tünemények 
gyarapodásának, 11gyszintén a tudományokba becsusztatott ama po
sitív szellemnek, mclly mindcn rendszertől annyira irtózott·~ 

]~pen az ö korában kimeríttetvén a tudományosság, mindenki 
a természetre veté tekintetét; K minthogy Haco nyilvánitá s;tiikséges
nek azt a tapa8ztalat segélyével kiflirkészni, a következ(; felfedezések 
az ii módszcrének rovattak fel érdemül, holott cgliszen ellenkezőleg 
ií volt az, ki megvctésl:icl szólt az óriás léptekkel haladó tudomá
nyokról, s megingathatlan önfejliséggel behunyva szemeit azt mondja, 
hogy sötét van. De jóllehet gyakran idéztetett, nem igen olvasta
tott; s munkái 17 :~fl-ig csak egy kiadá,; ban jelentek meg Angol-

Humboldt (Cu.!?lWS lll-il< ~'"""-• 6~ lap;. Mzintéu HZOII (·szre.vétell teszi, hogy 
Baeo ~okkal hátrább állott kora ism~reteinél, kiilönösen a csillagászat és termé
,zettan t••rén. \Tgy~tltis uérnelly rlolgol<Rt nem sejtett siit eg-yszeriieu elvetett, no
ha azok kétséghavonhatlan igazs>Íguk valún;d<. Igy vl. Novum cwganum czimü 
munkájáb~tu (!740-ki kiarlás, 371 lap) azt, mondja, mik én r. néruellyekkel együtt 
kétkerll'ltt arról, hogy a e.,illaguk lét(ik «loií perc..:ében láthatók uem lennének, 
azaz hogy a ,·iláguHHáguak J,izouyos i<löre \'ali Hziik.iég-t: mig· a esiilagoktól sze

meinkhez ér; de <·sal<hamar hozr.kf.<lHr.i,hngy elvllté ""-"'' k.\t.,.Jyt. sa képtelenségig 
helytelen okát arlja ;mnak. 

1) l:lac•J ismert.<' Galilei miivoil ; lásrl Oryanun, lih. II. afor. 39, és Sylva 
sylvarum N ro. 791. Tereu:oio Mamiani Rinnavamento della filosvfia antica italia
na czimü muukájábau l:lacoról azólván igy végzi : 11 llaco vagy miut gyakorlati, 
vagy miot észlelő férfiu ítéltetik meg. Ha miot gyakorlati, ki volna öt képes 
Galileioel< eléje tenni, vagy csak evvel össze basoolitani? Ha mint észlel ö, ak-



honban 1). Felette csekély crcrlményt mutatoll ld tel.át, mig az 
olasz tapasztalati iskola nagyszcrii felfedezésekre uyitott utat; amiért 
is hontitársa Hume Galilcit Baconak eléje teszi. Csak midiín a X VII I. 
században megkezdetett az élethalál-harcz a középkor ellen, .~me! te
tett ö az egekig mint ollyan, ki elsö szakadt el attól j és miután egy
szer ki lön mondva, hogy elődjeinél csak könnyenhivőség és tudat
lanság található, neki kellett érdemül felróni, hogy mintegy semmi
ből megteremté a tapasztalati bölcseletet, az egyetlent, mellyet a vi
lág elfogadni hajlandó volt 1 azt véglegesen az érzésre fektetendő. 
Ekkor a tudósok versenyt tömjéneztek neki j söt Condillac annyira 
ment, hogy a valódi metaphysika teremtiíjének nyilvánitaná öt, ki 
avval csak mellesleg foglalkozott ; midőn pedig a franczia en cyclo" 
paedia az ö tudomány-fájára fektettetett,ugy tünt tel, mint a jelenkori 
tudomány képviselője, mellynek tulnjdonképcn csak egyik elömoz
ditója volt. 

De a tudomány haladására és a bölcselet ujjáalkotá~:~ára egészen 
más befolyást gyakoroltak Descartes és Gassendi, kikről csak a kö
vetkező században fogunk szálani, nem akarván öket elválasztani 
ama férfiaktbl, kik a?:okat tovúbb fejleszték vagy ostromolták. 

HARMINCZHATODIK FEJEZET. 

Exact tudományok. 

Maurolico. 

Az olaszok közöl számosan a mathematikára adták magokat, 
némellyek a régieket folytatván, mások a betűszámtant tökéletesít-

kor nyiltan kimondjuk r6la, hogy sem természetét sem fonto•,4gli.t nem ismerte 
néhány ollyas alapigazságnak , mellyek az öt megelözö oliiSz bölcséozek elött 
kellöen ismeretesek val~nak." 

1 )Stewart,ki Bacot valamennyi jelenkori bölcsész f"ölé helyezi,ekként itéli meg az 
ö hatását a tudományokra: "Baco lángelméjének befolyása a pbysikai felfedezé
so~k fokozatos baladására ritkin mélt&nyoltatott kellöen ; némellyek alig tartván 
érdemesnek a.rr61 sz61a.ni, mig máaok a. tudományok A.ta.lakitá.sli.m"k oka. gyan{mt 
szeretik azt tekinteni. A két véglet közöl bizonyira az ut6bbi A.ll kevésbbé tá
vol az igazságt61, csak egyet sem lehetvén felhozni a. történelemböl, kinek fára
dozá~ai olly szembetünBen siettették volna az emberi nem szellemi haladli.sát. 
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vén. Az elsők közé számíthatjuk a mcssinai Francesco Mam·olico-t 
(1494-1575), ki Archimf',dest, Apolloniust, ésDiophantest kijavítván 
és egészitvén, ek ként ujabb eredményekhez sikerült eljutnia. Meg
kezdé a tiszta é'l alkalmazo t t mennyiségtan encyclopaediá.ját, majd 
f'.,rditva majd ismét fejtegetve a görög szerziik miiveit. Apollonius
nak a kup-szeletekriH ,;rtekezi) nyolcz könyve lcözöl a négy utólsó 
elveszvén, ezekrlil csak annyit tudott a világ, hogy az ötödik a sze_ 
letek körzeténél végziídü legru~gyobb és legkisebb egyenesekről él·te
kezett. Maurolico elhatározta ezen munká.t átdolgozni és kiegészí
teni, szép szabályokat állitván fel evégre ; de feliilmulta öt Viocenzo 
Viviaoi, ki olly időben, midiín a mathematikai tudományokat na
gyobb fény környezé , ugyanazon feladat megoldására vállalkozott. 
Egy gyönyörü alkalmazást huzott ki abból Maurolico, kisiitvén, hogy 
a goomon stíl-játúl vont giirbe vonalok mindig kupszeletek volná
nak, azon sik természele szerint változván, ameilyen elterülnek. Irt 
még ezenkivül olaMz és sieiliai költeményeket, ugyszintén bölcseleti, 
nyel v tan i, b ittani s különiisen láttani értekezéseket; meghatározta 
számos tiimiir test nehézkedését: M ha nem is hagyott hátra eredeti 
felfedezéseket, anuyit meg kell rúla vallani, hogy figyelmes észJeW 
és éles elm~jü nyelvtudós volt. Szép és rmgylelkü szülö-városa, 
mellyet eriíditésekkel látott el, száz arany seudút utalváuyozott szá-

Mindaz.ált:.l Jlt'lll ,'l,;d.1:ul elhallgntrarank , h11gy m4r lb('o eliitt Bnmpa kiilöubö:.ö 
réazeihen a biilcHész a helye~ utrs t.t'ort ; ~ munkáibau a kérnlelet ignzi módszerát 
illetilleg alkalmasint ("uk egy fontos szabály ~em foglaltatik , mellynek esirája 
elődjei irataibon feltnlálható nem volna. A:. () fö érdeme abban áll , hogy egy 
gyupontban egyesité a gyenge és széts><óa·t augarakat, s u hölc.,és><ek figyeimét 
a. valódi és áltudomány l< ülönféle ismerletö jegyeire irányzá, a miudezt a leg
ráazielesebb és legszerencsolseblJ világo~sággal , mellyet merés:< ils képletea 
éke&azólásának hatalmával támogatott. Az általa ajánlott kámleleti m6dszer 
már előbb is mindaunyiszor alkalmazásba vétetett , valabányazor csak a ter
mászet törvényeit tlrdeklilleg valameily jelentéktuy felfedezés tétetett ; de 
egyedül véletlomül s minden szabályos és elöa·e itigondolt terv nélkül alkalmaz
tatott &l!; s ekként neki tartatott fen szablLlyol;ba és wódsl!lerbe önteni azt, 
mit mások vagy canpán véletlenül, vagypedig az igazság némi csillárnláaát felhasz
nálva hajtottak végre. Ezen megjegyzésekkel épen nem akarjuk Baco dicsilsé
gét gyengiteni, mert ugyanazt lehet mondani mindazokról, kik valameily müvé
szet alapelveit rendszerbe önték; silt kisebb mértékben alkalmazható az rá, mint 
bármelly más bölcsészre, ki az övéivel rokon tárgyakat tanulmányozta ; mert 
nem ismerünk miivészetet, mellynek azabályai oktatói modorban olly szerencséaen 
ki lennének fejtve (ez ugyania akkor még nem igen volt kimüvelve) mint a ta· 
pasztalati bölc~elet B~tco koráblln." Account of life and writi"'.IJ·' of Reid; 
2-ik rész, 



mát·a, csakhogy munk<ilatait s hazája történeimét folytassa·; V. Ká
roly- es ennek természetes fia Don Juannál nagy tiszteletben állott 
azon csillagjóslati számibisai miatt, mellyekkel ezeknek a tiirökök fe
letti győzelmét megjövendolé. 

A régi synthesissei foglalkozú olaszok kiizlil Fellerico Coman· 
dino észleleteit kommentárokba rakta le; Francesco Galigaj 1521-ben 
Giulio Medicinek Som m a d' A r i t rn e t i c a ezim alatt egy munkát 
ajánlott fel, melly magában foglalá a másod foku határozott, ugyszin
tén szám os és felette nehéz határozatlan egyenletek megfejtését; az 
elöbbi értekezésekb/il pedig egy kivonatot készíte, melly nagy elö
nyére szolgálandott a tudománynak. A velenezei Giambattista Bene
detti 151í3-ban huszonhárom éves korában a H.isoluzione di 
t u tt i i p r o b l em i d' I<:: u c l i d,e c o n u n a so l a a p e r t u r a 
d i c om p ass o (1\I e g fe j t és e Euclides feladványainak egy szög
nyilással) czimü munkát ad ta ki, s noha a feladat nehéz volt, nagy 
elmésséggel megoldotta azt. 'l'ováhb:-1. i) állapitotta meg a sulyos 
testek esésének el~életét, s i) rontatta meg, hogy azok a légUres tér
ben Wmörségök kiilönfélesége daczára egyenlő sehességgel hullanak 
alá j ismerte a lég nehézségé t és ruganyosságát j az évszakok lég
rnérsékletének változásait a naptmgámak ferdeségéből magyarázta; 
hitt a világok többségében és elveti~ az ég szétrombolhatatlanságát s a 
peripateticusok egyéb tévelyeit. · 

lh•Wsz8rnhw. 
A XV. század már lejárt, s még csakis az elsií és másod foku 

határozott s némely derivatív egyenleteket tudtunk megfejteni, a ta
gadólagos vagy képzete~ gyökök pedig tel<intetbe sem vétettek; 
mindezen számit:isok az olasz algebristák érdem!'. 1) A bolognai Sci
pione del Fen·o a köbüs egyenlet egyes esetének (x 3 + p x -= q) 
megfejtését találta fel, s ennek titkát küzlé Antonmaria del Fiore
vel, ki Nico!f', Tartagliát Velenezében egy nyilvános vitatkozásra 
hittaki (1!•:!5). Ez már a Giovanni De Tonini-val tartott tudomá
nyos küzdelemhiíl mint gyiíztes tel lépvén ki, most uj vetéltársát egy 
általánosabb megoldással hozta zavarba, s eskü alatt megtanítá arra 
a milanoi Girolamo Cardano-t 

1 
ki azt A r s m a g n a czimü munká

jában (1550) a nyilvánosság elé bocsátotta, saját nevét adván annak, 
mellyet az végképen megtartott 

'J l<'ele~lege; ism~telni, hogy az indiai~<k a harmad éH negyed fokn egyen· 
IP-tek megfejtéR~t iR iismert.ék. 
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J\lidél jobban tanulmányozza az ember a tudományok történcl
mét, annál világosabb leszen előtte, hogy az igazságok első felfede
zői bizonyos jóstehetséggel bírtak, ama kor okoskodásai és ismeretei 
épen nem lévén elegendiik ana, hogy általok azon igaz:;ágokhoz ve
zettessenek. Kit nem fog el méltb csodálkozás annak láttára, hogy 
ama szép képlet, melly a legjelesebb munkálatoknak sőt Harriott 
magasztos általáno~it:isának alapjlit képezi, olly idiíben találtatott 
fel, miclőn Tartaglia eliítt valami nagy dolognak tiint fel a p-tq kö
benek, ugyszintf.n a kiib és ~'gy vonal s ezek két része közötti egyen
letnek fel fedezés e ? 

Cardano , a tndományo!:lság és kiiliinczség eme c:;odá8 vegyü
léke, windenről értekezett 8 felff'dezíi elemúsével mindenen javitottj 
a gyökök tulajdonságainak nagyobb részét felismerte, a tagadólago
sakat a négyzetes egyenletekben kijeliilte s megmutatta, hogy min
den köbös egyenletnek egy vugy három való gyöke van j megközelités 
által fel tudta találni ezel(et 8 jegyeik vagy együtthatóik szerint azok 
számát és természetét megjelelte j a teljes köbös egyenletet 
tudta ollyan más egyentetté :ítalakitani, mellyben a másol1ik tag hi
ányzott; feltalálta az clemzél!re olly előnyös képzetes gyökökkdi 
számitást; még Harriott előtt zen1sra hozá az egyenletet, noha Mon
tucla ennek rótta azt fel érdemül. Kiadta a biquadraticus egyenletek 
megfejtésének módszerét, me Ilyet tanítványa, a bolognai Lodovico 
Ferrari talált fel ; a betUszámtant a mértanra sőt a feladványok mér
tani constructiojára alkalmazta, megelőzvén ebben Vietát és Descar
test 1); és itt megjegyzésre méltó, hogy ezek óta mostanig csak egyet
len lépéssei sem haladt előre a tudomány a betüs egyenletek tökéle
tes megfejtésében. Tartaglia panaszt emelvén, hogy Cardano az ö 

képletét közrebocsátotta, ennek következtében Ferrari harminczt>gy 
feladványt illetőleg tudományos vitatkozásra hítta ki TurtP-gliát, ki 
még nehezebbeket adott fel, mellyekben jelesebb algebristának tünt 
ki ellenfelénéL Ezen kihivások, ugyszintén Tartagliának a fejedel
mek, szerzetesek, küvetek, építészek kérdéseire adott feleleteit tar
talmazó kilencz könyve eléggé bizonyitják , milly hévvel folytattat
tak akkor az efféle tanulmányok. 

•) llossali Stot·ia eriti ra, deU alyebm (17!l ;) cziinii miivében majdnem egy 
egész kötetet Cardano érdemeinek be bizonyitására szentel , viuzahelyezvén i it 

azon fillfedezések birtokába, mPII_y.,k~t. Mont.ncla m!.solmnk kiilönii•en P"ilig Vie
tiLnak tn lnjdonit. 
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Tarlaglia. 
Tartaglia ( -1557) egy i)szvérvezetiínflk fia volt, H Br escía ki

raboltatása alkalmával nyelve mP-gcsonkittatvá.n, innét nyerte guny

nevét (tartaglia, hebegő). Szegényül R egyerliil a matheruatikának 
élt, rnit sem tiir·iidve a titkoR tudományokkal s hazája viszontagságai
val. A mértant a görbe vonalu mozgásra s a ~ulyoF! testek esésének 
meghatározására alkalmazta, s megkisérlé az criimütant ujjá.alkotni ; 
a balisticá.ra nagy gondot fordított, s annak s·egélyével számos, a tü
J.Oérségre vonatkozó feladványokat megoldott; Q u es i t i e i n v e n
t, i o n i d i v e r se (kiilönféle feladvll.nyok és találmányok) czimü 
munkájában megszabja az OHtrom-ágyuk terjedelmét, ugyszintén 
használatuknak s löképességiik meghatározásának módját. Az ö 

elmés találmánya továbbá az is, hogyan kelljen az ismert oldalu há
romszög térmét felmérni, anélkül, hogy a fUggiileges vonal kikeres
tetnék, ugyszintén hogyan emelhetők felszínre az elsülyedt hajók, 
bármillyen sulyosak legyenek is azok. 

Az erőműtant illetiileg helyes észleletel{et tett Cardano is, ki a 
levegö nellf~zségét és ellenállását értékük szet·int becsülte, az időt az 
ü tér verése által akat-ta mémi s egy kiilöniis szerkezetü lakat ot talált 
fel, melly a se r p e n s szú alatt bezárathatott, s ameilynek felfede
zését hibásan tulajdonitják magoknak 11 francziált 1). 

Már Aristoteles, késöbb pedig a pisai Lionardo, Luca Paciolo 
szel'Zetes, az eliiLb érintett két tudós és mások 2) használták a betü
ket az általános mennyisegelt jelképei gyanánt ; mindazáltal a betü
számtani nyelv még ruindig csak hebegett. Michael Htiefels használta 
először (1554) a+ és --jeleket, valaniint a számjt>gyeket ismint a 
hatványok kitevöit; az = Hobert Reeord angol által találtatott fel 
(15>7) S w e t h st o n e of w i t czimii munkában. 

\-'l~la. 

De a betük rendszet·el! haszuálatá.uak behozatala, ameily az ál· 
talános okoskodás tudom;i.nyát a jelképes nyelv által annyira köny
nyité, a franczia li'rangois Vieta de ~--ontenay-le-Comte (1540-1603) 
érdeme, ki mindjárt felismerte annak fontosságát s megkülönbözte
tendö azt a régi elemzéstöl, azaz a l o g i 11 t i c a n um e r os a-tól, 
l o g is t i c a s p e c i os a-nak nevezte. Vieta tehát igen jól tudta, 
hogy a belüszámtannak egészen más jelentiísége vau, mint a számuk 

1) De subtilitate, l:lo\.zel 160í, X V JI. ki-öuyv , 1 oa lap. Serm , quae mb 
quocumque nomin~ e/audi potest. 

") Libri idézi ~~ok Lelyeit.. L:tHd Monlnclát é~ Halhtmot., akiket követek. 



elmés kutatá.sa, s hogy annak sajátsága az arányuk kifejezésében áll j 
amit késöbb Newton formulázott 1 e g y e t em es szám t a n n ak 
nevezvén azt. 

Ezenkivül Vieta egy, ma már elvetett módot gondolt ki, t. i. az 
egyenleteknek megközelítés általi megfejtését, ameily rokon a gyök
fejtés módszerével, és felfogta a köbös egyenletekben előforduló 

egyszerüsithetlen esetek termé~;zetét. Érté az egyenletek átalakitá
sát avégre, hogy azokat az együtthatóktól s a második tagtól meg
szabadítsa, azok köbjeit Cardanotól eltérő modorban oldotta meg, 
és látta, hogy midön az ismeretlen több állitólagos érték segélyével 
megfejthető, akkor a második tag együtthatója ezen értékek összege 
tagadó jellel j a harmadik ezen értékek szoruzmányainak összege 
kettöt-kettőt sokszoruzva j a negyedik azon értékek szorozmányainak 
összege hármat-hármat Bokszorozva; és igy tovább, mig végre az 
utólsó az összes értékek szorozmánya, ami elökészité az utat Harriott 
találmányára. A betüszámtant a mértani szerkezetekre alkalmaz
ván Vieta, a szögletes szelések tanához jutott. A számos feladvá
nyok, mellyekben a belüszámtant a mértanra alkalruazza, de mindig 
egyenes vonaluk felett, némcllyek előtt ugy tüntették öt fel, mint a 
betüszámtan és nagyság közötti viszonyok feltalálóját., noha Tartag
li.a és Cardano sőt Luca Paciolo 1) is, hogy némelly keletieket ne is 
emlitsünk, már tudták a számok tudományát a térbeli feladatokra 
alkalmazni. Csakhogy a ruértani feladatuk feloldásában akkor vi
tetett végbe a számitáH, midön már elilLL minJen ismeretes vonal 
különös számmal volt kifejezve ; s ekként a kérdések általános meg
oldása nem vala eszközölhető, enélkül pedig elméletek nem alapitha
tók. A mértani m6dszerek tehát kétségkivül eli:inyösebbek marad
tak, miután azok mindennemü feladatokban legalább általános szer
kesztési szabályokra vezettek, azaz ollyanokra, mellyek az adott vo
nalak nagyságaitól függetlenek. 

Azonban nem volt elég, hogy a számokkali feloldások, algebrai 
képletekbcn, az általánosság és egyformaság jellemét nyerték : sziik
séges volt még állandó kölcsöuös viszonyt ismerni föl az algebrai 
képietek és mértani szerkesztések között; szükséges volt minden 
betűszámtani kifejezést és müveletet megfelelő mértani ábra és mü
velet által előállitani j különben a mértanár, kizárólag az algebrát 

1) Mod!U 1olvendi vmw8 ca8UII figumt'U111 quadrilatemt•u:m 1·ectangula1'Um per 
•1iam algebrae. Elsil f11jezete ez az ö Mértani Értekezése III. szakaszának. 

x v. fi 3 



ha~znaJván, saját tudományát eldobhatá, ha a számok tényeiről és tör
vényeiről a tét· adataira és törvényeire visszamenni nem tudott volna. 
~fielött a betiiszamtani feloldásokat rajzolatilag elöállitani tudták 
volna, maga a nagy Keppler semmi hasznát sem látta azon egyenle
teknek, mellyeket akkoribanJustus Byrg több szabályos többszög ol
dalainak meghatározására adott vala; s hogy a hétszög- s efölötti 
többszögekröl hallgassunk, még az iit~zi.ig egyenletét sem fogadá el, 
holott az ötszög egyenletc alig másod foku, amiáltal elárulá, hogy nem 
tudott módot az ismeretlen oldal szerkesztésére. A harmad-fokuak
nál magasabb egyenletek még mindig mértani értelmezés nélkül 
maradtak, mig végre Descartes a bármelly foku egyenletek gyökei
nek szerkesztését általános és egyforma módszerre vezette vissza 1) 

A mennyiségeknek Vieta által behozott egyszerU jelölése meg
könnyítette az elemzést. Az angol Briggs világosan kifejtette a két
tagu képletét; a hollandi Girard Albert pedig helyesebb fog;almat 
adott a nemleges gyökökri51, megmutatván, mikép értelmezhetők azok 
visszamenőleg a mértanban. De mindnyájokat felülmulta az oxfordi 
Harriott Tamás, Raleigh W alter kisérője Virginiába tett utazásában, 
(1584), ki az egyenletek származásának elméletét olly tökélyre vitte, 
mellyet Cardana és Vieta csak sejtettek vala. Ugyan ö ha nem is 
mint feltalálója, de mint terjesztője s tökéletesitője a mennyiségek 
ujabb jelölésének, dicséretet érdemel ; ü t. i. a jelölésbtm a nagyok 
helyett kis betüket tett, n z ismeretleneket magán hangzók által je
lölte, s a szorozmányt a tényezök egyszerü összetétele által fejezte 
ki, ami épen olly kényelmes mint .könnyü módszer. Valamennyi ta
got egy oldalra hozván , feltaló.lta, miszerint az egyenlet minden is
meretlenének annyi él'téke vagyon, amennyit annak hatvány kite
vője az első tagban mutat ; s hogy az illyen értékek az összevetések 
szükségszerü sorában a következő tagok együtthatóit képezik, mely
lyekbe az ismeretlen fogyú hatványai lépnek be, ahonnét azután 
egyesitett szorozmányuk az egyenlet utólsó tagját teszi. 

Az algebra tökéletlen használata nagy nehézséggel járt az al
kalmazott mennyiségtanra, különösen pedig a csi1lagászatra n~zve, 

1) A görbék tula.jdouság~<inRk algebrai egyenletek általi eme jeles fejtege
tésében is megelőzte Descartest Marin Gethaldo, ki a mértant alkalmazá a ha· 
tározott egyenletek megoldására egészen u. negyedik fokig.) De reaolutwne et 
~ompoaition~ malh~matica, libri quinque; opu.r poathumum. Roma 1630. (Egy év
vel azután Onghtr"d tevé közzll ng-yu.m111011 feloilláAokat T.ondouban a Malltf-111<l

ti!cu /cul~-Ya •·?.imii muultújálum. 
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midön a sinusok, tangensek és secansok háromszügtani tablái lcga 
láb b is hat vagy hét tizedes jegyre valának kiszámitandók; milly 
fáradságos legyen pedig e rnunka, azonkivül, hogy a hosszadalmas 
szorzások- és osztásoknál a hibák becsusz:isa cKaknem kikerülbe
tetlen, már csak abból is érthcW, ha számba vétetik az idö, melly 
igen gyakori esetekiJeR a negyedik arányos kiszámihisára szükségel
tetik, hogy a sinus vagy tangens legaláb négy tizedes jegyn~ kiszá
mittassék; bonyolultabb miíveleteknél pedig még nehezebb vala a 
munka. Marchinstoni bát·ó Napier János (155U--liil7) múdot talált 
a számolások egyszeriisi tésére, me Ilyet ]{h a b d o l o g i a- jában 
1616-ban le is irt; majd késöhh ezen Utrgygyal való igazán nyakas 
foglalkozás által egy magasabb elvre jutott, uteilyet ií képe!! volt egy 
gyakorlati képletre visszavezetni. 

Ha valaki a számtanhan e~ak uúrnileg is júrta~, tudja, hogy ha 
egy mértani sorban, mellynek elsíí tagja 1, két tag egymással szo
roztatik, a szorozmány ugyanazon sor egy tagja leend, mellynek 
helyzete a két tényezíí helyzetei egygyel kisebbitett összegének felel 
meg, a tagok számai pedig a mindegyik tagban elöforduló közüs té
nyezö hatványainak egygyel nagyobbitott kiteviíí. H a tehát csak egy 
mértani sor tagjaival !tellene számolnunk, elég volua csak a kitevii
ket összeadnunk, vagy egymásból ltivonnunk, ahelyett hogy azoroz
nánk vagy osztanánic 

Ezen csak kevés esetekre alkalmazható igazságot Napier álta
lánositani akarván, olly mértani sort keresett, m'ellynek minden tag
jai a természetes számok volnáuak ; s ugy találta, hogy azon sor, 
mellynek első tagja l 0 s közös tényeziíje szintén 1 U, óhajtásának 
meg-felelne. 1) Ezeu magáhHn ig\Hl egy8zerü módszer·, melly szerint 

1) Loyal'itft'IILfJI"UHt cnnutt:iH rlescri1Jti.u. $eu r.tritlwLelicaru:m NH]Jpulul~.·u·ttU1Jt mi-

r·abi(j, uóbreviatio. Edinburg, llil8. 

THllt.u már Arcbimedes , H német Stifels Milul.ly pe<lig bizonyoslill sejtett 

valamit ezen dologról. Ez mégmut>ttá , hogy h>t a mártani haladványban a sor 
két tagjé.nlik mulatói össze11.datnak, ugyanazon tagok azorz>ttának mutatója nyc-
retik. Igy ha ezen sorok.. . . . . . . l 2 4 8 16 32 64 
egymás 11lá iratnak . . . . . . . . . . O l 2 :l 4 ó 6 
aE utóbbi számtani sor tagjai ng·y tekiuthetöl<, mint a:o döllbi mértaui sor tag
jainak mntatói, mellyek az azokhau eliiforduló közös t.éuye:t.íí hatványait jelelilt; 

s ha ezen sor két t.ag:ja 2 és 4 összeadatik, a nyert ÖsMzeg 6 jdöli a fölöttük 
:.lló mértani Hor t .. gjai szurozmáuy~nak helyét, s csakugy11.n 4 X Hi = G4. .F;zeu 
t.ény alg-~hrH.i kifejl·zésekhlH kriuuycu értiletö ; <le azok , kilt a kiizöusége8 Bz~m-

li:r<-
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minden szám mint azon egy szám hatvány kitevöje áll elő, az emberi 
elmeél tetőpontja, s annál méltóbb a bámulatra, hogy akkor még a 
betüszámtan csecsemü s a kitevők általános elmélete hiányos vala. 
Maga Napier sem jött volnaarra, ha a különvált és folytonos mennyi
ségeket, mellyek olly gyakran összezavartattak, pontosan meg nem 
különbözteti , miböl lehozá, hogy minden szám mint valamelly sor 
tagja állhat elő j honnan ki azok mutatóit mint valameily rendes so· 
r éit feltalálta volna , azokat össze! ve, ugyanazok szorozmányait 
nyerendette. Ü a legelmésebben kigondolt müveletek által jutott 
arra, 6931472 középarányos tagot igtatván az l és 2 közé, s ismé
telvén ezen hosszadalmas müveletet minden törzsszámokon, azaz 
mindazokon, mellyek csak önmagok és az egység által oszthatók, mi
vel a többszörös számok logarainak feltalálására elég csak a~wk té
nyezőit összelni. 

A nagyszerü találmány olly töltéletcsen bevégezve jött ki Na
pier kezeiből, hogy az utókomak mit sem lehete ahhoz hozzátennie. 
Az egyetlen anyagi javítást a fönebb emlitett Briggs ( -1630), Na
pier barátja és munkatársa, tevé rajta, ki egy különböző sort számita 
ki, közzétévén az elsö ezer szám logarainak tábl~ját (1618), késöbb 
Arithmetica logaritÍ1mica czirnü müvét (1G24), mellya 
természetes számok Jogarait 20,000- ig és !!0,000-től 100,000-ig fog. 
!alja rongában kiszámítva 14 tizedeH jegyre j ugy hogy a legesek é
lyebb különzék maradt l'iin. Ebben azon igen fontos törvényt mu
tatá meg, me ily szerint az iissztényezi)k azáltal képződnek, hogy a 
kéttagu valameily tükéletes hatvány burkolatában foglaltatik , mit 
már Cardano és Stifels is sejtének. Felállitotta a sinusok és tangen
sek logarait is a körne~ye<l minden fCJkaira 1:1 a fok századaira, de be
végzetlenül hagyá munkáját, mellyet késöbb Gellibrand tett közzé. 
Vlacq hollandi künyvárus, Iti Briggs Aritl1metica logarithmica-jának 
fordítását közzétette, u 20,000 és 90,000 kiizötti hézagot ll tizedes 
jegyre kiszámított logarnkkal betölté, s arra kiadta a T r i g o n o
m e t r i a a r t i fi c a l i fi czimü felette hasznos munkát, melly Brig gs 
és Gellibrand dolgozatait összeköté. A Jogaroknak Keppler által 
adott megfejtése megszünteté azok kétséget is, kik a Napier által 
adott megfejtést nem hivék eléggé szigoruan wértaninak. A mathe
matikai megmutatásokban eszerint a mérnökök botrányára gyorsa
ság hozatván be, az elme a végtelen elemzésére e melkedheték s elö-

tannál tovf1bl> nem meutek, ugy tekintették azt 1 mint valameily titokszerü tulaj
rronaágot, me ily a n>l.molás könnyit,\sére mit sem használ. 
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készithcté magát a lc~;(dvontabh :-; ér:;:ékck alá nem esi) igazságok 
fölfogására. Ettől fogva minrlinkábh tiikélctcsitctt Jogartáblák nyo
mattak, s igen sajnálatos, hog-y a1.ok ha~utálata a kere~kerlelcrnben s 
különösen a váltóiizlctf'khen mP.g minrlig- mctlöztetik. 

M"rtan. 
Azok, kik a mértannal foglalkoztak, hagyományos tisztelettel 

vi!leltctve Euclides iránt, ennek tanai mellett maradtak. Retico Ja
kab 0 p us p a l a t i n u m d e t r i a n g u l i s rzimü ::; a háromszög
tani számításokban nagybecsü müve Oto Bálint ~\.Ital Ui94-ben kia
datott, de nem bevégzetten, minthogy abban az érintök, hurok és si
nusok 15 helyett csak 10 tizedes jegy ben valának kiszámítva; Pi
tisco azonban 1613-ban a lehető legnagyobb pontosságig vitte azt. 
Ezalatt a ragusai Gethaldo Marin a perga-i Apolloniusban hiányzó 
feladványokat kiegészítette; Valerio Lukács pedig módot talált min
den, a kupszelet forgása által képzett tf'stek sulypontjának megha
tározására. 

Azonban az ujabb mértan előbbre haladt, mert habár talán ke
vésbbé szabatos és világos mint a régi, de alkalmazása measzebb ter
jedő vala. Két tantétel, mellyck a göm b háromszögek feloldásának 
minden fontosabb eseteit magokhan foglalják, Napier neve alatt is· 
meretes. 

Keppler N o v a st e r e o ro ~~ t r i a d o l i o r u m czimü mun
kájában vizsgálat alá veszi mindazon tömör testeket, mellyek a kup
szelet valameily szelvényének egy olly vonal körüli forgása által 
származnak, mclly annak nem tengelye. Ámbár pedig minden fel
tett feladványt meg nem old, nagyHzerü mégis az eszme, melly sze
rint a kört végtelen sok háromsziigböl, mellyeknek alapvonalai a 
körzetben, csucsaik pedig a központban vannak, tekinti összet.ettnek, 
valamint a kupot számtalan sok gula cgyesiil~·;;eiil és a hengert a ha
sábok összerakásául nézi. Midön ö eszerint a testeket mint végtelen 
nagyszámu vonalak s ezeket ismét mint v~gtclen nagyszámu pontok 
összetételét fogá föl, a kör négyzctitését s a hordók tartalmasságát 
kutatá, érintvén már a végtelen elemzésének elméletét is. 

Galilei má1· közelebb járt ahhoz D i a l o g o p r i m o su ll a 
m e c c a n i c a és D i a l o g h i d e ll c n u o v c s c i e n z e czimü 
irataiban, az előbbiben a félgiimbilcg mctszctt hengert tárgyalván, 
az utóbbiban pedig különöt>en a feloszthatatlanokról értekezvén: de 
összezavará az o:;ztható mennyiség roetaphysicai eszméit, feltévén, 
hogy az kiterjedés nélküli oszthatlan részekből van összetéve; ami
ért sem állitani sem taganni nem mervén, hogy a végtelenek egymás 



közt egyeniük lehetnek, egyedül ana szoritkozott, hogy az egyen
lőség és kiilönbözöség viszonyai avagy az ezeket kifejező jelölé
sek = __.., "... csak határozott mennyiségekrc alkalmazhatók s igy Archi
medell kimeritési módszerére tért vissza 1). 

(:aHllierl. 
A milanoi Bonaven t ura Ca valieri ( 1598-1647) szerzet.e11, a 

mathematika tanira Bolognában, ki Galileivel levelezésben álla, 
a Fenuat által feltett feladványt: "a három adott ponthoz legkiizt>
lebb álló pontot meghatá.1·ozni (l megoldá. Annak megoldására egy 
tantétel alkalmazása által jutott, melly szerint bármel}y gömbhárom
szög négyzetithetö. Módszerét a feloszthatlanokról már 1627-ben be
végezte, de esak 16:15 ben adta ki G e o me t r i a i n d i vis i b i
lium continuorum nova quadam ratione promota 
czim alatt. E módszer azon föltevésen alapszik, hogy a testek vég
elen sok egymásra rakott felületekből mint oszthatatlan elemekből, 
a feliiletek végtelen sok egymás mellé rakott vonalokból s ezek 
megint szintén egymás mellé sorolt pontokból állanak; eszerint ö 

ebben Kepplcrt megelőzé. ~:rtették már akkor valameily végtelen 
sor tagjainak összelését is számtani haladványban, millyen azon kö
rök átmérőinek sora, mellyek a knp köriil fogynak s ugy vannak 
mint az átmét·ök négyzctei. Cavaliet·i ugy találta, hogy a végtelen ta
gokban, a számtani hnladványbnn növekedii vonalokon leirt négyze
zetek összege épen a legnagyob h. négyzet harmadának felel meg, 
~zorozva a tagok számával; vagy más t>zavaltkal, hogy a kup har
madrésze egy olly hengemek, mellynek vele egyenlő alapvonala és 
magassága vagyon, melly megrontatás más testekre is alkalmazható. 
Ezzel utat nyitott .t rnértan nagyszerii haladásának, s jóllehet ostro
moltatva, elsö eset volt, hogy a végtelen a mértanban rendszeres 
alakban megjelent. Maga Ca valieri észrevette, hogy az ö modora nem 
egyéb mint a kimerítés módszerének folyománya, de bevallá, hogy 
arról szip:oru megmutatást adni nem képes; :~zonban azáltal hogy a 
vonalat, felületet és a tiimör testet ugy to;;á fel mint a pont, vonal és 
feliilet kiterjedését, mindenesetre li adá Newton kezébe a fluxiok 
vagyis a külzeléki hánylat eszméjét és nevezetét. 

l<~zen vivmányok után nem állapodott meg, síit ujabb nagyszerü 
merény letek által tilntette ki magát a mértan, me ll y ettöl fogva a 
ll'lgá.ltalánosah h modorban nyert alkalmazást. Illyen vala a henger-

1) Fabronl l"iltt• 1/alrwum. r. '.!71!. 



lék ( cycloide) feladványa, igy neveztet vén azon giirbe, me Ily vala
meily fekmentes síkon haladó s egyszersmind hengergö köt· egy 
pontja által iratik le. Ennek teriilete kezdetleg ugy tekintetett; 111int 
egy körszelvény, 8 Galilei 1639-ben azon vallomást tevé, hogy negy
ven évvel előbb eredménytel en ül gondolkod ott felöle. Mersenne Ro
herva l-nak tevé föl e feladványt s ez 16.'34-ben megmutatá neki, hogy 
a ht-ngerlék területe a nemzi) kör területének hát·omszorosa 1). 

Descartes , ki ezen felfedezést meghallá , arrúl rnint vala
meily könnyü dologról szintén adott egy megmutatást; s mint
hogy Roberval azt mondá, miként arra az ií megoldásának is
merete által jutott, Descartes feltalálta a görbe érintöit s kihivá Ro
berval-t és :J:l~ermat-ot, hogy tennék meg ugyanazt. 2) Ferroat-nak si
ket•ült az, de nem Roberval-nak, söt még Galilei- és Cavalieri sem 
jutottak ezéihoz : annyira feliilmulta amaz egyetemes lángész még 
azokat is, kik a mértannal mint szaktudománynyal foglalkoztak, hol
ott il csak; mellesleg foglalkozék avval. Az érintök ezen feladvá
nyában Descartes Keppler fentebb emlitett elvét használta, ki a gör
bét mint végtelen sok oldain sokszöget tekinté, miböl következik, 
hogy egy végtelen kicsiny iv szintén végtelen kicsiny hu~jával egyen
lőnek vehetö. 

Ugyancsak Dcscartes magyarázta meg az elöbb homályosan s 
fát·adságosan jelölt alg-ebrai jelképek hatvanyát , mellyek többnyire 
okszeriitlen vagy épen lehetetlen alakokban oldatának meg. A mér
tani megmutatás is megrövidittetett, amennyiben a vonalok és néhány 
rél!zre osztható épszögek helyett számok és betük vétettek haszná
latba. Majd kiviláglott, hogy az okszerütlen számok összmérhetlen 
számokat képviselnek, minek következtében egy olly négyzet átlója, 
mellynek oldala l, a 2 négyzetgyöke által képviseltetik. A szám- és 
betüszámtani hánylatok mindinkább alkalmazásba vétettek a térbeli 
mennyiségekre vonatkozó feladványokban: de megfordítva az algeb
rai képleteket a görbék szerkesztésében alkalmazni nem igen kisér
lették meg ; azaz nem gondoltak arra, hogy a mértani idomok alge
brai kifejezése helyett az algebt·ai kifejezéseket mértani idomokká 
változtatták volna. 

Descartes megállapítá, hogy minden mértani görbének saját 

') To•·ricelli, anélkiil hogy rÓIR valRmit hallott volna, hasonU• megolilf.shoz 

jntntt. 
') Ezen jel~~ férfiakra viaszKtériink még a k<ivetkezél kiiuyy XLII. f~jv

zetóben. 
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alapegyenletc vagyo n, melly a metszék és rendszál közötti állandó 
viszonyt fejezi ki; hogy egy cgyszcrü els ö foku egyenlet csak egye
nes vonalak viszonyát fejezheti ki; hogy valameily négyzetes, má
sodfoku egyenlet feloldása a négy kupszclet valamellyikében talál
ható; s hogy valameily ismeretlen magasabb hatványai fensőbb 

rendü görbékre vezetnek. E zen tételek legfőbb fontosságnak valá
nak, de mint minden egyéb mártani fel fedezései t, ezeket is el akar
ták töle vitatni, noha kivÍláglott, hogy az egyszer kijelölt uton saját 
ereje által ugyanazon eredményekre jutott, mellyekre Harriott és 
Vieta. S ba Descartes ama vitatkozásokban, mellyekbe a görbék 
érintői körül Fermattal vegyült, valamivel ingerlékenyebbnek s igaz
talanabbnak mutatkozott is, megmagyarázható ez azon igaztalan bá
násmódból, mellyben főleg hazája részesité azáltal, hogy uj mértaná
nak magas jelentőségát elismerni sem akarta. 

(;sillagászat. 

A mathematikai tudományok a csillagászatra alkalmaztatván, 
számos olly tévelyekből kiragadák ezt, mellyek épen olly régiek va
lának mint maga a világ. Ptolomaeus még most is fó tekintély volt 
e téren, azt tanítván, hogy a föld mozdulatlan s a planeták körüle fo
rognak; és jóllehet csak késiibb ismertettek fel azon tünemények, 
mellyeket Ptolomacus követöi megfejteni képesek nem voltak volna, 
mindazáltal most is olly bonyolodott keringésekkel és tekervényes
ségekkel volt e rendszer megrakva, hogy a bölcs Alfonz király kény
telen vala ekként kiáltani fel: "Ha én a Teremtö oldala mellett ál
lottam volna, sokkal egyszeriibb rendszert ajánlok vala neki." 

Némellyek, ho;;y az égi tüneményeknek kevésbbé bonyolodott 
magyarázatát adhassák, már cliihb ully layputhesiscket állitottak fel, 
mellyek megszüntck a földet küzpontna k tekinteni: az egyiptusiak 
azon hicdelemben valának, hogy Mercul'Íus és Venus a nap körül fo
rognak; a pergai Apollonius azt tat·tá, hogy valamennyi csillag a nap 
körül, jólleLet ez ismét a föld köt·iil forog , ameily rendszsrt késöbb 
Tycho de Brahe is magáéva tett. Heraciidea s az egész jóniai iskola 
a földet tengely köt·üli mozgá~;sal mházták fel ; Pythagoras követöi 
leveték a földet mozdulatlan trónjáról, oda a napot, a 'l'ercmtö eme 
legnagyobb képmását, hclyczendök; Ptolomaeus maga is bevallá, 
hogy a föld rnozgása 11 a legegyzerübb tan szerint 1)" , belyes okát ad
ná az égi tüneményeknek, ha nem cllcnkezn«ik avval, ami magán a 
földön s a levcgiíben történik. 
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És valóhan hR egyszeriion mcllözziik is az érzékek ellcnmomlú 
tanu bizonyságát, kérdenünk lehetne, ha a föld csakugyan mozog a 
légben, miért nem hallatszik az iszonyu robaj? Miért nem tünnek el 
a fellegek szemeink elöl roppant gyorsasággal ? Miként van az, hogy 
a madár, melly magasra repiil , i8mét megtalálja fészkét? Miért 
nem esik a felvetett kö sokkal távolabb? Miként evezhet a hajó ke
let felé azon légroham ellenében, mellynek olly erösnek kellene len
nie, hogy mindent elseperjen , mi a föld felületén találtatik?· Illy 
képteleneégek származtak annak nem tudásából , hogy a légkör a 
földdel együtt forog: ugyanazért a Ptolomaeus elmélete vergődött tul
sulyra; az arabok, kik a nevek iránt olly tisztelettel viseltettek, so
hasem kétkedtek ant.! 1); egyik· másik keresztény, ki az ellenkeziH 
vitatá, nem_igen hallgattatott meg, de nem is kárhoztatott. 

A régi pogányok hitágazat gyanánt lisztelvén azon véleményt, 
hogy az Isten bünhödési helyül teremté a földet azon emberek szá
mára,kik egy előbbi éltökben vétkeztek,ebhöl azon következtetést von
ták, hogy az égi testek mindannyian a föld szolgálatára volnának el
rendeltetve, ameily mint királyn ö mozdulatlanul állván a központon, 
azoktól nyeri világosságát, melegségét és szépségét. A Ocnesis el
lenben kimutatá, hogy az ember a többi müvek után alkottatott 8 ek
ként ezek nem egyedtil az ö számára vagynak rendeltet ve; s hogy 
az Isten a hetedik napon megnyugodott, azaz hagyá a dolgokat azon 
e rök által igazgattatni, mellyeket evégre rendelt 2). Az égi testek 
helyzetének kutatásában tehat semmiféle hitága'zat által sem korlá· 
toztatik az ember, 8 valamint arra nem köteleztetik, hogy annak 
mozdulatlanságát higye, ugy az ellenkezöre scm ; s ekként szabadon 
fürkészheti a rendet, melly jobhan megfelel az isteni müvek tökéle
tességének s azon eszközök egyszeriiségénck, mellyek a szabályozó böl
cseségről tanuskodnak.Ugy:mazért ifiönként emelkedtek egyes szavak, 

1) lllug-beyg-nok Hedillot által fordított. csillagászati táblái\,61 kiviláglik, 
hogy a tatárok Trigunomctriája egy az arabokéval, a cRillagászati elméleteik a 
l'olomaeuséival, uem számitva ném.,Jly javításokat az lt.U6kat illetőleg. Calwini 
egy töredéke azoubao a Newtoo-féle voozlt.~hoz hasonlo tant érint meg: .Pytha
goras némelly tanítványai azt állitá.k, hogy a föld folytonosan forog, és a csilla· 
guk mozgása c"ak láhzat, melly a fóldteke forgásából ered ; mások azt tartják, 
hogy aJöld a miodeuségben miuden ponttól egyenlll távolságban függ, és olly
formán vouzatik az égboltozat által, llogy az tökéletes egyensulyban maradjon ; 
éH hogy valamint a delej természete~ tulajdonságánál fogva vonzza a vasat, ugy 
vonzaná az égboltozat a földtekét , melly minden oldalról egyenlö erővel vonzat· 
ván a központon függve marad.u 

:•) A r~halist.ák l<>ghireRehh könyvében, a Zllhar-hml 1 mellyn•k erede. te, ba 



mcllyekPythagoras eszméjét felclcvenitendiík valának,sakolostorokban 
és a föpapok, körében egyiránt tanittatott az, anélkül, hogy abban valaki 
megbotránkozott volna.Mert ha a szentirás némell y helyei a föld mozdu
latlanságám ezéJoznak is, minden katholikus tudja., hogy az ne~ az em
ber kiváncsiságának kielégítése végett iratott; Szent Ágost~n pedig 
azt mondja, hogy "bármi bizonyittassék is be, természetesen kétség· 
bevonhatlan érvekkel, a dolgok természetét illetiHeg, mi be fogjuk 
bizonyítani, hogy az a szentirással nem áll ellenmondásban; 1)" 

Rzent Tamás végre igy sz ól : "Felette káros dolog volna azt, mi a 
hitre és erkölcsiségre nézve teljesen közönyös , ugy vitatni vagy ta· 
gadni, mintha az a hittanra vonatkoznék 2)." 

Kopernlk. 
Cusa Miklós, ki Pythagoras rendszerét nyiltan hirdeté 3) 1 bibor· 

nokká mozdittatott elő. A poroszországi thorn-i születésü Kopernik 
Miklós (1473-154!{) Bolognába menvén, ottan a csillagászatot Do
menico Mazia-tól elsajátitandó, csakhamar a csillagászat tanárává ne· 
veztetett Rómában, hol ezen tudomány igen nagy becsben állott, 
ro inthogy itten akkor a naptár kijavítása vétetett ezéiba, és ugyan· 
csak itt több jeles fiípap arra ösztönzé öt, hogy bocsátaná közre rend
szerét. A legjelentékenyebb felfedezések alapját képező hypothesi
sek segélyével jutott ö el ehhez s száraz okoskodások helyett inkább 
azon metaphisikai érvet ragadva meg, hogy a természet mindig a 
legegy sz erübb utakon miiködik, s hogy a szépség és egyszerüség se
hol sem olly szembeötlö mint a Pythagoras rendszerében. A gömb, 
mondá ö, az ábrák legtükéletesebbike, a világ ugyszintén a planeták 
tehát gömbalakuak, mozgásaik köralakuak 1 csakis a körforgás lévén 
az egyedüli szabályos mozgás. Az égi testek (másik hypothesis) an· 
nál nagyobbak, minél hosszabb idii alatt végzik be pályájokat. Hy-

íís régiAégét uem i~ foglldjuk el, a X lll. ~zázadnál kéAöbhre teljeaséggel nem 
tehetö, a 3-ik részben e:o:t olvassuk: "Az öreg Charonuna könydben terjede!· 
meaen ki vagyon fejtve , hogy az egész föld maga körül köralakhan forog; né· 
rndlyek fent, némellyek lent vagyunk; minden teremtmény külaeje elváltozik álláspont· 
jok szerint, megtllrtván mindazáltal ugyana,;on helyzetöket; némellyik tartomány meg 
van világitva, mig némellyek setétségben vagynak; ezeknek nappaluk,amazoknak éjök 
van; siSt olly tartomány is vagyon, mellynak állandóan nappala van , vagy lega
láb h csak néhány perczig tart az éje." 

•) De Gmesi, I. könyv. 
') Opp. X, 31. 
3) Ezenkivül azt hivé, hogy a fiild a nappal egyiitt u világ !larku köriil 

f,,rng, amoily szünct nélkiil vflltu~···· Lá~d Clemens, Oim·1luoo Bt-uno el Nico/ 

~nn Cu.Ya; 1St 7, 97 J. 
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potilesis gy1wáut állítá fc·l továbhá a nehézkedést vagyi!! az llnyag 
vonzását, ameily alkalmasint az égi testekre is kiter:jed '). 

Nem talált ö fel tehát cvalami ujat, de csupán Pythagoras tanát 
önté rendszerbe akként, hogy az a tudományos férfiak igényeinek is 
megfelelne, s olly egyszerüen, miként az uj tünemények megfejtése 
végett az ismeretek fejlődésével semvolt szükség másra.A naponkénti 
forgás megmagyarázta a számtalan csillagok összhangzatát, mellyek 
hár rendetlenül szétszórvák az égen s különböz(í természettel bírnak, 
mindazáltal egy közös forgásban egye~itvék j a föld évenkinti forgá
sa kizárta a különcz megállapodásokat és visszatéréseket 1 s emellett 
rnódot nyujts nekünk a planeták viszonyos távolságát a naptól meg· 
mérni, egy iszonyn háromszöget vévén fel evégre, mellynek alapjút 
a föld pályájának tengelye képezte , ami megközelíthetlen tény vala 
a régi csillagászatra nézve. A föld egyenlítőjének egyszerü mozgá
saitól függ a csillagok lass n váltRkozása,mellye k majd lefelé majd is
mét felfelé haladnak. 

Kopernik De orbium eoclestinm rcvolutionibus 
( 1543) czimü munkáját Ill. Pál !Já pán ak ajánlá s az ajánlatban kép
telenségnek bélyeg:i':é a föld mozdulatlanságában valú hitet, s a töb
bek közt ezt mondja : "Ha a fecsegők s a mathematikai tudomá
nyokban járatlan egyének a szeutinis valamellyik roszul értett he
lyére tá:maszkodva könyvemct kárhoztatandának vélnék, megvetném 
ezen nyomuru megtámadásokat. . . Lactantius meséket irt a fölcl 
alakjára vonatkozólag; dc mathcmatikai tárgyakban az ember a 
mathematíkusok számára ir." A hamis i téletek s a rágalmazók brin
talmazásai ellenében az egyház f~jénél keresett pártfogást j annyival 
inkább, hogy az egyház az év tartamát s a hold mozgásait illetőleg 
nagy basznot huzhat kutatásaiból. Alig jelent meg az érintett munka, 
Kopernik meghalt j de C e lio Calcagnini még ugyanazon évben be
bizonyítá, q u o d e o e l u m st e t, t c r r a a u t em m o v e a t u r. 
1584-ben Diego de Stunica, Ágoston rendii szerzetes Salamancában 
és hirneves hittudós, ,Jób kö~yvéhez egy kommentárt adott ki, melly 
szabályszerüen j óváhagyva s II. Fülöpnek vala ajánlva, s amelly
ben ezen verset: Q n i c o m m o v e t t e r r am d e l o c o su o fejte
getvén azt mondja : Ezen nehéz hely nagy világosságot nyerne n 
Pythagoras követőinek azon vélem~nyébiil, hogy a föld természeténél 

1) Oravitatem '-·••e ajJ'ectionem, non let'f'ae totim, 'ed partium úu.• propr·im11. 

't"niPTII w>li ~tirtm "'l l1mar. er•efPri.•qfiP u.•ft·i• <'111tiJfnirP crPtl·ih·ile e.•l. 



fogva forog, nem is lellel vén máskrnt mt•gmagyan1zni a csillagok 
mozgásait, mellyek lasRnsAg vagy gy•m<aság tekintetéhen egymástól 
annyira küliinböznck ... Napjainkhar, Kopcrnik illyképen fejté meg 
a planeták forgását, és kétsrgkiviil az éi tanával sokkal biztosabb tu
domást szerezhetünk magnnknak a planeták helyzetéről mint Ptolo
maeus Sy n t a x i s-ával. ·A sze n ti rnsnak semmiféle helye nem 
mondja ki olly világosan, hogy a föld iti!, mint .Jóbnak érintett verse 
azt, hogy az mozog. 1) Mindezeket megelözte 'Vidmanstadt János 
Albert, ki 153:;. ban Rómában idözvén VII. Kelemen, két bíbornok 
és több elökelö egyéniség jelenlétében Pythagoras rendszerét fejte
geté, amiért is a pápa által Alexander A phrodi:,:iusnak D e se n su 
e t se n si b i l i czimü szép görög kézil'atával aj;'tndékoztatott meg, 
ameily jelenleg Münchenben őriztetik, s mai nap is látható rajta Wid
manatadtnak ezen tény hitelességéről tanuskodó sajátkezü irata. 

Hazud tehát, ki azt állitja, hogy az egyház ellenséges indulattal 
viseltetett e tan iránt1 melly rá nézve teljességgel nem vala sérelmes. 
Mindazáltal csak lassan terjedt az el, ellenkezvén az érzékek tanubi
zonyságával s a tudományos fédiak clöitéleteivel, kiknek épen nem 
vala Ínyökre elfeledni azt, mit egyszer megtanultak s megtagadni a 
Ptolomaeus és Aristoteles tanaiban való hitet. 

Tydto- B•·ahe. 
E két rendszer összeegyeztetését a dán származá~:~u 'l'ycho de 

Brahe (1546-1601) kisérlé meg, ki az oranienburgi csillagdában, 
mellyet IL Fridrik épittetett azámára, tizenhét évig (1570-87) tanul
mányozta az égboltozatot és pedig sokkal tökéletesebb eszközökkel, 
mint amellyek Kopcrnik rendelkezésérc állottak. Szerinte az öt 
bolygó a nap kiirül, de a nap és hold a föld körül forog: a középutat 
tartó de épen azért sikertelen rendszer vala ez, mert aki a tekintély-

•) Lásd Didaci a Stonica 8~tlamanticmsis in Job commentaria etc. Toledo 
1584. Hic locus quidem dij{i.cilia videlu.>·, valdequ,e illwtrarel1u· ex Pythag01"Ícm'Um 
.yententia, exiatimantium terram mo•Jeti nalura sua, nec aliter posae stellarum motUB, 
tam longa tarditale et celsri late diasimilea explicari; quam senlentiam tenuit Phi
lolaUli et Beraelides Ponticu.r, ut reje1·t l'lularchua in !ib. Da piac. philos. quoa se
quutus est Numa Pompiliu.t, et quod magis mim•·, Plato divinUll .tenex factUB. Nos
tro vero tempore Capernidus juxta hane ,,enlenliam planP-lm-um curSU8 declarat. Nec 
d·ubium est quin /{)nge meliua et certiua planelm-um loca ex eju,s .Wcll·ina, quam ex 

Ptolemaei Magna compositione et aliot"Um placitia reperiantur: 205 I. El öbb pe

dig : N1~llu• dabitw· Scripturae 8GCJ'Oaaw:tae locus,,tui tam aperte dicat ten·am Mn mo
veri,quant hic moveri dicit.Juxta igitut· hane senlentiam facile locus hic de quo verbajaci
muadeclaratur, ut ostendat mirabilem Dei poteniiam atque sapienti am, qui tm"ram, Cltm 

gravissima na!urr1. sit, u.niversam mo/11 cieat alque agat. 
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hez ragaszkodott, Ptolomaeussal tartott ; aki pedig tanulmányozott, 
Kopernikhez csatlakozott. 

Tycho de Brahe mindazonáltal a nagy és ezerencsétlen férfiak 
közé számíttatik, noha telve volt babonasággal, s mint csillagjós és 
alchimista is szerepelt s mint illyen egy uj elixirt talált fel, ezenki· 
vül pedig holmi automatok és ijesztgetések segélyével azt akará ma
gáról elhitetni, hogy b ü vész. Egy népszármazás u n öt vévén fele
ségül, családját ellenségévé tette. Ami tudományát illeti, a Ptolo
maeus követői és uj rendszer hivei köziHti vita csakis ujabb észlele
tek által vala eldönthetö, miután az előbbiek mindakét rendszerben 
magfejtethettek és pedig egyaránt helyesen ; azért ezekre vállalko
zott ö. Először is a naput Itisebbedő ferdeségét vevé észre, azután 
számos egyenlötleneéget fedezett fel a bold mozgásában, s meghatá
rozta annak tö1·vényeit, ami dicsöségének fö részét képezi j az üstö· 
kösök parallaxisa segélyével megmutatá, hogy ezek jóval tul vagy
nak a hold pályájáu s ugyauazé1·t az egek nem tiimö1· átlátszó göm· 
bök j volt már némi sejtelme uzoknak a nap kiirüli ellipsiseiröl iF; 
ö készité a sugártörések első táblázatát, ameily csak a magasság 
45-ik fokáig terjedt ki, ezen tul a sugártörés okozatai nem lévéu 
észrevehetők, mielött a távcső feltaláltatott volna. ~okkal becsesebb 
a 777 csillag névsora, az első az ujabbkori csillagászok által létl'e
hozottak között, ameilyhez Kepplcr 1'ycho de Bruhe kéziratai nyo
mán még 223-at toldott. Mindezen észleletek a délkörön kivüli esz· 
közökkel hajtattak végt·e s felette fáradságos módon számittattak ki j 
az üveglencsék sem vétettek még használatba a mérö eszközöknél s 
igy annál bámulatosabb azok pontossága 1). 

Keppler. 
Ezen hypothesiseket kétségbevonhatlan törvényekké emelni s 

tudományos rendszerbe önteni a weil-i születésü Keppler Jánosnak 
(1571-1631) és Galileinek tartatott fön. Aki Kepplel't tanulmá· 
nyozza, meglepetik azon vallásos érzület által, melly öt összes felfe· 
dezéseiben lelkesité. Nem egyedül azon imákat s áhitatteljes felso· 
ha:jtásokat értem, mellyekkel munkálatait gyakran megkezdé vagy 
bevégzé, vagy amellyekkel valameily felfedezés feletti örömét meg
szakitjaj de általában winden fáradozását azon buzgó gondolat ve-

1) Keppler a Tycho-Hrahe csillaglajstro~t~ához kapcsolá azon d~li csilla· 
gokat is, mellyek szögtávolságai Javában ~s Sumatrában Houtman Fridrik ~s 

Teodori Péter által m~rettek fel. 
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zel'ié, hogy a világ összes részei között tükeletes összhangzat ural 
kodik s hogy a legfensőbb, legjobb, legbölcsebb és legtökeletesebb 
Lény müveiben is csak illyennek bizonyithaM magát. M~sterétöl 

Moestling-töl Kopernik hypothesiseirül értesülvén, azon erős hittel 
vitatja azokat, melly egész tudományos élctét jellemzi, s kéri az Is
tent, hogy segitené öt valameily nagyszerü felfedezésre, melly azokat 
igazolná s a Teremtő véghetetlen biilcsesége- és hatalmáról tanus 
kodnék. 

Eleinte Aristoteles metaphysikai módHzereit, Pythagorás szám
összhangzatát és Platúnak az ösképeluöl való eszméit sajátitá el s 
ezek értelmében szerkeszté H a r m o n i a m u n d i czimü munkáját, 
mintha Isten a nap, a csillagok és a bolygórendszer által a világrend
szerben képletes bizonyítékát akarta volna adni a Szentháromság 
hitágazatának. Azután azt képzelé, hogy az Isten a bolygók egy
másközti elrendezésében az iit szabályos polyedert tartá vala szem 
előtt j azért megállapítá, hogy a bolygúk kö:-t.ütti térek a 'l'eremtö 
iltal ugyanazon szabályos formák szerint v.olnának kimérve i és pe
dig Saturnus és Jupiter között a köb (cubus), Jupiter és Mars kü
zött a tetraeder, Mars és a tiild ldizött a dodccaeder, a föld és Venus 
között az icosaeder, Venus és Met·curius küzött az octaeder j hogy 
továbbá mindegyik bolygó egy mozgatú szellem által bizonyos pálya 
megfutására volna késztetve, ameily szükségképen köralaku, mert 
csak egyedul ezen alak tükéletes és méltó azon szellemi erőhöz, 

melly azokat mozgásban tar~ja. Csakhamat· ismét azt kezdé sejteni, 
hogy ezen egyetemes összhangzat nemcsak magokban a világokban, 
de azoknak egymáskiizötti ös sz hangzó viszonyaiban is fel található. 
Ekkor a föltétlen formáknak hátat fordítva az arányok kuta!ására 
adta magát, s itt nyilt meg számám azon tér, mellyen a jelenkori 
csillagászat teremtiijévé nőtte ki magát. 

Elöszőr is azt tevé föl, hogy a bolygóknak a naptóli közép tá
volsága nem lehet tisztán önkényes; de bármennyire igyekezett le
gyen is. a vezető sugarak között bizonyos arányt felfedezni, az tel· 
jességgel nem sikerült neki i ruindazáltal annyira meg volt erről 

győződve, hogy határozottan állitaná, miként késöbb fel kell fedez
tetui egy közbeeső de még eddig ismeretlen bolygónak, ami kétszáz 
évvel késöbb az Asteroidák felfedezésével csakugyan be is bizonyult. 
Azután bizonyos arányt tett föl a sugarak hosszusága s a bolygók 
megfordulásának ideje között; s huszonkét évi kitartó kisérleteinek 
segélyével felállítá ama hires töt·vényt: "Két bolygó napkerülési ide
jének másod hatványai, naptúli kiizép távolaik harmad hatvltnyával 
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mértékszm·ben állanak." Annyira meg volt gyö zöd ve a világ-egye
tem összhangzatos eh·endezéséröl, miként ezen törvény felfedezése 
elegendő volt neki arra, hogy Kopernik rendszerét hirdesse győztes
nek a Ptolomaeusé és 'l'ycho-Braheé felett. 

Az utóbbinak észleleteit folytatva kiszámitá Mars egymást kö
vetö állásait, s minthogy azt tapasztalta, miként azok a pályák töké
letes köralakusága felöl akkorihan táplált általános hicdelemmel el· 
lenkezésben állanának, tagadni merészlé azt ; a további észlelet 
azonban teljesen felvilágosítá iít, meggyőzi)dvén ebbéil, hogy Mars 
majd többé majd kevésbbé távol áll a naptól s hogy nem is egyenlő 
de azon távolságokkal arányban álló gyorsasággal halad, amiböl az
után azt következteté, hogy a bolygók pályái tojás-alakuak. Ezen 
görbe vonal szabályos kifejezése egyideig titok volt elötte, mignem 
felfedezé a második törvényt, melly igy szól: "A bolygók pályái 
ellipsisek, mellyeknek egyik tüzpontjok közös, hol a nap áll." 

Hátra volt még a holygók szög-gyorsaságának növekedése s 
fogyása és azok vezető sugarai közötti arány felfedezése; és az infi
nitesimalis számítás segélyével ezerencsésen eljutott a harmadik 
törvényhez: "Minden bolygó egyenlő idlik alatt egyenlő területeket 
jár be;" ami ugy értendíí, hogy a tüzpontból a bolygóhoz vont ve
zető sugarnk egyenlő idők alatt a pálya terének egyenlő terjedelmü 
darabjait járják be, nem tekintve arra, ha vajjon a bolygó által pá
lyájából megfutott ellipsis-vonal darab egyenlö-e a két esetben. 

Most tehá.t a napot a világegyetem közpon~jára helyezé j körüle 
a bolygók őszhangzatosan növeked/í távolságokban a közös tüzpont
tal biró ellipsiseket járják be, mindannyian ugyanazon irányhan mo
zogván, ameily egy a nap saját tengelye körüli forgásának irányával ; 
magok a tér és idő változásai is bizonyos positiv törvény alatt álla
nak; és mindenböl az egyetemes összhang tiioik ki, melly csakis egy 
rendező akaratból származhatik. Hire menvén, hogy Galilei négy uj 
bolgyót fedezett fd, rendszere megsemmisülésétől félt, de felvilágo
sittatván, hogy azok Jupittlr holdjai lennének, ezen felfedezésből uj 
érvet alkota a Teremtő bölcseségének behizonyitására j ugyanis ha 
az Isten négy drabanttal ajándékozá meg ama bolygót, mig a földet 
csak egygyel, ez világos jele annak, hogy a föld nem a legjelentéke
nyebb égi test naprendszerünkben. 

Ekként felfedezései mind ugyanazon egy eszméből származlak ; 
mindig feneöbb ihletések gyanánt villantak fel azok agyában, és ö 
dicAénekekké változtatá át azokat, általok az örökkévaló Geomeh·át 
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magasztalandó 1). Va.ijon Baco O r g a n u w-a 1:1 a tapa~:~ztalat és kö
vetkeztetés hoztak-e létre illy eredményeket? nem inkább az okosan 
és makacsság nélkül felhasznált hypothesis szüleményei-e ezek'( Ko
perniknek azt mondák : "Ha az ön elmélete igaz volna, ,Y enusnak 
épen olly változásokon kellene keresztlll mennie mint a holdnak." 
"Igazatok van - válaszolá Kopernik- ene mot~t nem tudok felelni, 
de az Isten meg fogja adni, hogy arra is fog találtatni felelet;" és 
valóban találtatott. Eulert sem a tapasztalat vezette azon felfedezésre, 
hogy a naput hajlásai változékonyságának daczára sem fog soha az 
egyenlitővel összeesni ; és több századokig kellett volna várni, hogy 
láthassa az ember, miként a naptéritök i~mét elhajlani kezdenek. 
Épen azon végokokból, mellyeltet az angol kanczellár annyira lenéz, 
huzta ki Keppler nagyszerü eszméit, meg lévén győződve, hogy azok
nak igy kell lenni, mert igy legészszerüebbek. Különösen a harma
dik törvényt illetőleg egyáltalában nem fogható fel, miként lehetett 
volna azt az észleletből és elöbbi ismeretekböJ leszármaztatni. A 
bolygók naptúli kiizéptávolságainak és napkerülési idejeinek egy 
egyetemes aualogia által kell szabályoztatniok, a szabályos mértani 
testekhez s a hanglajtorja hangközéilwz hasonlitván azokat; és ti
zenhét év utan felfedezi, hogy a hangok négyzetei ugy állanak egy
máshoz, mint a pályák nagy tengelyének köbjei (eu bus). 

Hasonló természetü hypothesisek segélyével felfedezte, hogy a 
hold pályája állandóan a naput egyenlapja felé hajlik i és noha evvel 
a hold legnagyobb szélességeu·e s a naput ferdeségeire vonatkozó 
előbbi észleletek ellenkeztek, nem veté el e föltevését, ameily egy 
századdal késöbb az egyetemes nehézt>ég szükséges következményé
nek bizonyult be. 

Ő maga nyilvánosságra hozta mindazon tévelyeket és hamis 
okoskodásokat, mellyek által az igazsághoz jutott i és az ember cso
dálattal hallja öt, ru időn elbeszéli a kísérleteket, mellyek öt két nagy
szerü felfedezéséhez vezeték : hogy t. i. a Mars pályája petekör (el
lipsisi), mellynek egyik tüzpontjában a nap áll, s hogy egy ív bejárá-

1) L:l.sd Buchez, Ea1ai d'un lmité compiet de philoaopliie etc. II. 180. Igen 
szép hallani Kepplernek saját szavait: .Nyoltz hónap óta !tHom a világosságot. 
néhány nap óta szemlllJem a legcsodálandóbb napot .. , Ezen eszme 1618-ik 
évi marczius 8-/m villant fel elmémben; de rosrmJ számítván azt ki s mint ha
misat elvetvén, május ló-im uj lelkesedéasel ragadtam meg azt és minden setétsé
get sz é toszlattam . . . Megvallom , hogy elraboltam az egyiptusiaktól az arany 
edényeket, azokból tbol Egyiptom hatAraitól Istenemnek egy szentélyt k~szitendö." 



sára szükségelt idő arányos a görbe vonal és a naptól az iv végpont
jaiig vont két egyenes vonal között fekvő ténel. Ezen törvények s 
a nehézkedésre vonatkozó szabatos ismeretek, mellyekkel ezen mun
kában találkozunk, Newton és Laplace elöhirnőkének s az égi géptan 
(mechanica) alapítójának tüntetik lit fel. Hamindjárt ezen felfedezé
seiben nagy rész jutott a szerenesének is, bizonyára wegérdemlé azt 
kitartó munkássága 11 azon nyiltsága által, melylyel hypothesiseit 
elveté, mihelyest azok az ujabb és biztosabb ismeretekkel ellenke
zésben állottak. Ekként ö fedezé fel a te1·mészeti törvényeket, mely
lyeket elméletileg késöbb Newton fejtett ki s bizonyitott be és 
egyetlen egy erő szükséges következményeiként tüntetett fel. 

(lalilei. 
Különbözö utakon haladt a pisai Ualileu Galilei (15ö4:-1642), 

ki az igazság kifürkészésére a legpontosabb észleletet s a legalkal
masabb eszközöket fordítá s a tudományt valódi utjára terelé, hol 
semmiféle tény sem fogadtatik el, anélkül hogy az szigoru vizsgálat 
alá. vettetnék 1); azért minden habozás nélkül a tudományok bölcse
lete ujjáalkotójának nyilvánitjuk öt, és nagyon é1·tjük, mit jelentse
nek azon ~:~zavai, hogy több évig tanulmányozta a bölcseletet mint 

1} Galilei a tekintély éK tapasztal11.t határ11.it a tusciWai hcrczegnöböz inté
zett egyik leveli!.ben igyekezett kijelölni : .Én 11.zou nézetben volnék, hogy a 

szentirás tekintélyének fil czélja Jenue meggyőzni az embereket azon czikkek és 
tételek igazságár611 mellyek minden emberi okoskodást felüimulván , sem vala
meily mb tudomány , sem vedig más e~zl<öz segélyével , de csakis magAnak a 
Szentlélektwk s~ája ál tiLI t étethetnek hihetöl<ké . . . De hogy ugyanaz az Isten, 
ki bennünket érzékeld<el, hcszédl<épesség"gel é, értelemmel felrnháEottt, ezek hasz
nAlatát hátt~rbe szoritva más e'zköz által ILkiirt volna minket azon dolgok isme
retére vezetni, mellyel< az érintett teh~tségel< segélyével is clsajátithat6k s hogy 
ekként érzékeioket és elménkP-t azuu természeles dolgokban is meg kellene tagad
nunk, wellyek az érzéki tavas~talatuk H u kt\tségbevouhatlau bizouyitékuk által egész 
világosságnkb!!.U szenH·ink vagy értelmünk elé Allittatnak , t>zt , ugy tartom , nem 
~zükséges hinnünk. f:u ugy vélekedt•m , bogy a természeti feladvány9k feletti 

vitatkozásokb11.n nem a szentirlLs tekiotélyéböl , de az érzéki t11.pasztalatokból és 
kétségbe, vonhatlan bizonyitékol<b61 kellene ldindului, mert valami ut 11. sl'lentirb ugy a 
természet is az lstentől származik, az miut a Szentlélel< ~zava, ez mint a" Isten rende
IElteinek l<'gpontosabl, végrehajtója ... nekem teh!Lt ngy tet•zik , hogy azt, mit a 
termf.szetes okozatok .~. az érzéki tapasztalat elénk tár, \'agy 11.mi a kétségbe
vouhatlan bizonyitékokuól önkényt kiviláglik, nem kellene kétségbe vonni, annál 
kevésbbé kárhoztatni csupán azon szin alatt, hogy l!. Z a szentirás némelly helye· 
ivel ellenkezésben látszik állani , mert 11. szeutirAs valamennyi sz11.va nincs olly 

szigoru >l!lablllyokhoz kötve mint 11. természet mindegyik müködése stb." 

XV. IH 
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amennyi hónapig a mathematikai tudományokat. Nem nyugodni meg 
a tekintélyben, eléje tenni a tapasztalatot az érvelésnek, mellözni a 
dolgok lényegének kutatását, nem törődni mással mint a tiszta igaz
sággal s alávetni ezt a számításnak és a mártani próbakőnek; foly
tonosan megtartani a kételyt, a találmányok emez anyját s az igaz
ságra vezető ezen utat, mig a logika be tudja ugyan bizonyítani, ami 
felfedeztetett de maga mitsem képes felfedezni: ez az ö módszere, 
mellynek 11egélyével már előbb gyakorlatba vette azt, mit később 
Baco elméletileg kifejtett s olly gyéren alkalmazott. Ugyanazért 
egész erejével azon volt, hogy az erőt s az érzékek pontosságát bizo
nyos eszközök segélyével öregbitse és sokasibta. Az ö találmánya 
a hévmérő, habár azt bizonyos kiindulási pont segélyével nem tette 
összehason lithatóvá; az övé a proportion a-lis körzö és más számos 
eszközök, mellyekke\ égi felfedezéseire készité magát elő. Küiönös 
gondot forditott felfedezései alkalmazására j feltalálván az inga egy
idejUségét, azt az ütér verese s az idő megmérésére használta j már
tani tételeit a gépekre és az erődítésekre alkalmazta, amellyekröl egy 
munkát irt, melly mai napig sem bocsáttatott sajtó alá j a zenében 
azok segélyével megállapítá az összhangzat és ellenhangzat törvé
nyeit, eh·eszett s D e vis u e t c o l o r i bus czimü értekezésében 
pedig ~ szinekéit. 

Erömüton. 
Az erömütan, melly Arcbimedes úta egy lépést sem tett előre, 

Aristotelessei egészen a gyermekiességbe sülyedt. Azt álliták, hogy 
n z ágyuból kilőtt golyó egy egyenköz ( parali elogram) két oldalát 
járja be; Tartaglia ezt tagadta ugyan, de csupán hogy azt állithassa, 
mi~ént az egyenes vonal, mellyet a golyó kitövettetésekor s a másik, 
mellyet esésében jár be, egy köt·iv tangensei volnának. Ta.pasztal
ván, hogy az erő, melly bizonyos sulynak val&melly lejtőn való fen
tartására szükséges, a vizirányos lapnál zerusra olvad le, mig 
egy függöleges lapnál egyenlő a sulylyal, Cardano ebböl azon 
következtetést vonta , hogy ezen erő egyenes arányban vál
tozik a szeglettel, mellyet a sik a horizonttal együtt képez. A ve
lenczei B ened ettinek némileg jobb eszm éi valának j a testek távolitó 
(centrifuga) erejét ezek azon hajlamának tulajdonitá, me ll y szerint 
egyenes vonalban törekednek mozogni, meghatározta a ferde emeltyü 
általi egyensui y törvényét s felfogta az összetett mozgást 1 )· Azonban 
Galilei volt az első, ki az eriímütan valódi elveit megállapi tá, Sc i-

1) Lflsd Montucla, 963 IRp. 
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e n z a m e c c a n i c a czimü müvében a nyugtalanról, N u o v a sc i
e n z n munkájában pedig a moztanról értekezvén j s kétségbevonhat
lan dolog, hogy az egyenetlen sulyok egyensulya- s a képzelt (virtu
alis) gyorsaságról felállitott tételének köszönheti az erömütan agyen
geség és tulzás feletti gyözelmét. 

A moztanban (d y namica) Aristotelessei az állíttatott, hogy a 
sulyos testek esése a sulylyal egyenes s a közeg Bürüségével megfor
ditott arányban gyorsul j otigoem Galilei inkább a tapasztalat mint· 
sem tételek segélyével felfedezte, hogy a gyapot és ólom esése lég
üres térben teljesen egyenlő volna, s felállitá a sulyos testek gyorsu
lásának s a lejtőn való eséMének törvényét ; kimondá, hogy a suly 
mozgásba hozására az akadálynál nagyobb er/) szükséges, vagy gyor
sasággal kell ezt pótolni, s igy értekezett a csavarról, az emeltyöröl, 
a szilárd testek ellenállásáról s összeütközésérőL Azután okoskodás 
utján tisztába hozá, hogy az esésközben befutott térek ugy viszony
lanak egymáshoz mint az idők négyzetei, és páratlan számok szerint 
növekednek; s hogy az egész tér csak fele annak, mellyet a sulyos 
test befut vala, ha egyenlően a végsebeseéggel esik. 

A gyorsitott és késleltetett mozgás eme szabályaiból felette fon
tos corollariumokat vont ki. Jóllehet az összetett mozgás elvéről már 
Aristotelesnél s más az erőrnütanról értekező iróknál is tétetik emlí
tés, ugy látszik, hogy egyetlen egy ujkori férfiu sem használta azt, 
mignem Galilei annak ségélyével megmutatá, hogy az ágyugolyók 
hajtalékban (parabola) mozognak, amiből érthető lett a görbevonalu 
elhajlás is, melly a véghetetlen ül csekély idörészletekben müködö 
erök által okoztatik. Megmutatá, hogy a lejtőn a testek ugyanannyi 
idő alatt jutnak le , mintha hasonló magasságból estek volna le j ku
tatás alá vette az egyenetlen hosszuságu ingák lengéseinek tartama 
közötti viszonyt, anélkül azonhan hogy e tekintetben mértani pontos
ságra jutott volna j kifejte továbbá egy uj elvet a szilárd teatek el
lenállásár61, midön azok részei más testekkel surlódásba jőnek, ameily 
ugyan Cartesius (Descartes) által gőgösen elvettetett de ma átatáno
san elfogadtatott. 

Mellyik természettudós kérkedhetik a moztanban ennyi fényes 
sikerrel ? Pedig felfedezéseinél sokkal bámulatosabbak okoskodásai, 
s azon eszméinek menete, mellyeket olly fényesen noha néha hossza
dalmasan fejtegetett, ugyszintén módszerei, mellyeket tanított, és a 
tévedések , mellyekre figyelmeztetett 1) j azért Kappier egyike azon 

l) J6llehet az angolok hazafiui érzületöknél fogva ep:é811ien a~ egekig eme-

64* 
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nagy férfiaknak, kiknek sikerül a természettől felette fontos igazsá
gokat ugyszólván kier/)szakolni, de módszereket alkotni vagy máso
kat vezetni nem képesek ; mig ellénben Galilei inkább azon felfede
zések által lett nagygyá, mellyeket elökészite, mintsem azok által, 
mellyek kizárólag neki köszönik létöket. 

Kopernik rendszere már csak azért is tetszett volna neki, hogy 
általa Aristoteles tekintélyét gyöngithesse, mindazáltal egészen érett 
koráig balgaságnak tartá azt. "Elvégeztem (ugymond ő) a bölcse
letet, midön Rostock-ból bizonyos Christianus Vurstitius, Kopernik 
tanítványa jött ide, s ennek rendszeréről egyik tanintézetben számos 
hallgatóság előtt eléadásokat tartott. Én azt hivém, hogy legtöbben 
egyedül az ujság varázsa által vonzatnának oda, s meg lévén gyö
zödve, hogy az egy hirnévre vágyó bolond rendszere, hallani sem 
akartam, Néhány hallgatóját megkérdeztem, de mindnyájan azt 
mondák nekem, miltént csakis azért látogatják az előadásokat, hogy 
azokon jóizüen nevethessenek. Egy azonban határozottan azt állítá, 
hogy korántsem nevetségell dolog az, s miután komoly és óvatos fér
fiunak ösmertem öt, sajnálni kezdém, hogy Christianus előadásait 

lenéztem; és valahányszor csak Kaperniknek valamellyik párthivé
vel találkoztam, megkérdém öt, ha vajjon mindig illy véleményben 
volt-e. Mindenki azt erösité, lwgy sokáig az ellenkező nézeten volt 
s egyedül az érvek ereje által meggyözetve változtatta meg előbbi 
véleményét. Most mindegyiköknek feltettem az ellenpárt ellenveté
seit, s feleletökből meggylizödtem, hogy nem tudatlanbágból se nem 
könnyelmüségböl szegödtek ujabbi nézetökhöz. Másrészről ha Aris
toteles követöitöl és a Ptolomaeus párthiveitől azt kérdém, vajjon ol
vasták-e Koperniket, rendesen azt felelték, hogy nem, vagy ha igen, 
nem értették azt, Ugyanazért hinni kezdém, hogy ha valaki hátat 
fordit egy ollyan véleménynek, mellyet anyja tejével szitt magába, 
s ameily egyszersmind a nagy több~égé is, és egy olly~mhoz szegö-

lik Sacr, é~ Hurriott boufitárs~<ikat, mindazáltal elég őszinték Galileinl' fényes ér
demeit is méltányolni , nm int nz ldtünik D rinkwat~1· Betlmnc Galilei élete czimü 
miivéböl, mellyet Hallarn lntroduction of the litte1·atur of Europe ele. kiadványn 
számára készíte, ugyszint.o!n Phtyfa ir Prelimina1·y d·iase?·tatir,n to Eneyc/op. britan. 
czimü munkájából, ameilyben szerzö azt mondja1 hogy mi11dazon iról' között 1 kik 

azon idöllen ~Itek, midön az emberi szellem alig bontakozott még ki a tudatlan
Rág békóiból s a barb!rságból, mindenkinél inkább Galilei találta el a valódi 
bi;Jcselet hangját " legtisztább maradt ama kor romlottsltgát{,J ízlés 1 gon
dolkozás és vélemények teldntl'tében. 
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dik, mellynek kevés párthíve van, s ameily az iskolák által elátkoz
tatik s képtelenségnek tartatik, az bizonyára ellenállhatlan érvek ál
tal vonzatott s mintegy erőszakoltatott arra j s ekként ismerni vágy
tam a kérdés alapját" 1). Mindazáltal móg akkor sem merte Galilei 
ezen rendszert nyiltan vallani, midön már annak igazságáról teljeseu 
meg vala győződve, fdvén a kinevettetéstől, miután valamint rnost 
ugy akkor is üldözte a köznapiság azt, ki föléje emelkedett 2). S 
valóban Pisában kifütyölték, amiért is Páduába ment, hol a kormány 
a bölcseleti vélemények számára biztositá a teljes szabadságot, mely· 
lyet ~: politikai téren megtagadott ~). 

Meghallván, hogy Hollandiában bizonyos eszköz találtatott fel, 
melly az emberi szem előtt a távoleső tárgyakat nagyitotta, a sugár
törés törvényeinek tanulmányozHsára adta magát, s c~akugyan sike· 
rült neki tisztába hozni, hogy egy völgyes és egy domboru üveg, va
lamelly cső két végére alkalmazva, harminczszar nagyithatná a tár
gyak tömegét, és egy illy eszközt a velenezei tanácsnak is ajándéko
zott (1609), ameily ezért avval jutalmazá öt, hogy fizetését ezer fo
rintra em elé. Érdekes olvasni azon örjöngést, melylyel mindenki 
szeméhez törekedett ragadni ezen eszközt, melly késöbb Dernisiana 
által telescop-nak neveztetett. Sirtori egy illy et készitvén a szent 
Márk tornyába ment fel, ottan észleleteket teendő, de felismerték öt, 
és tömegestül csödültek fel hozzá az emberek, kiknek kénytelen vala 
eszközét több órára átengedni j azután az illyes követelésektől me
nektllendö megszökött a városból 4). Csakhamar V elenezében szá
mosan kezdtek foglalkozni a távcsövek gyártásával, mellyek akkori
ban mindenfelé nagyon keresettek valának; de Galilei egészen másra 

') Systema cosmicum, dial. II, p. 121. 

') Ke)Jplernek l 59 'i -ben igy ir: Multas conacripai el rationes el aryumen 
torum in contrarium eversiones, quaa tamen in lucem hucusque proferre non B".Lm 
au.ma, fortuna ipsiua Oopernici praeceptoris nostri perterritus, qui, licet sibi apud 
aliquos immortalem famam paraverit, apud infinitos tameit (tantus enim ut aluliorum 
numerus) ridendus et exploderulus prodiit. Keppler levelei ll-ik köt. 69 lap. Lip

cse 1718. 

") J<'ahroni beszéli, hogy egy roszakaratn egyén a velenezei tanácsnAI be
vádolia Galileit, miként Marina GsmhavaJ házasságtörésben élne; és eme rémle

tes tanAcs azt felelé, ha ez c:lakugyan igaz , akkor csalAdjanak fentartása végett 
llizonyfi.ra több pén~re van •züksége ; és ennek következtében 320 forintra emel

te fizetését. Annyi igaz, hogy hbasságon kivül két fia és egy leánya volt, 

') De/. telescopio, 481> lap. 
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használta azokat mint kiváncsiság& kielégítésére, és tiz hónappal ké
söbb kiadta N u n c i us si d e r e u s czimü munkáját ( 1610), telve 
olly felfedezésekkel, mellyek csodálatosabbak azoknál, mellyek va
laha a legtökéletesebb eszközökkel tétettek 1). A holdnak (elületét 

1) A római collegiumban levő kéziratok között (Oodez B. fasc. ló) Galilei
nek néhány levele találtatik, mellyeket a bambergi Ciavine Kri1tóf jezsuitához, e 
hirneves mathematikus- é1 hittudóshoz s a naptár egyik átalakitój&hoz intézett. 
Jónak lAtjuk azok közöl közölni a következőt, melly nyilv.A.n tanuaitja, milly tii· 
kéJetienek valAnak az eszközök, mellyekkel észleleteit tevo\ . 

"Nagytiszteletü nr, különösen tisztelt atyArn l 
Idtje, hogy megszakiteam a ballgRt.ást, mP.Iylyel inkAbb tollarn mint elmém 

élt Nagyontisztelendö.éged irányAban. ~l ost szRkitom pedig meg azt, mid5n 
viaszakebeleztettem hazámba Florenczbe , hová a fonséges nagyberezeg kegyes 
volt mathematikusának és hölcsészének meghíni. Nem tartom azükaégesnek réBZ
letezni brilcseséged eHStt az okot, melly e mai napig azaz PáduAban való tar
tózkodásom végső pillanatáig ballgatA~ra ké~ztetett ; elég lévén Önt biztositanom 
arról, ho6y ~obasem bült meg bennem 11zon mély ti~ztelet, melylyel magas eré
nyei iránt vise'ltetni tartozom. Ön egyik l"vAléblil, mellyet legutóljára' Antonio 
Seuitini urhoz Velenezéba lntétllett, értesültern , hogy egyik szarzetes-társával egy 
Slilernüveg segélyével Jupiter köriil ~ medici-féle bolygókat frirkésavén, nem eike
rült azokat fellelnie, amin épen nem csod41kozom, megtörténhetvén, hogy vagy 
az es:tköz new volt olly finom, minönek !Pnni~: keiiP., vagy pedig nem jól tarta
tott az, 11mi ismét felette sziiks&ges, miutft.n ha a,; a kézben tartatik , jóllehet a 
falhoz vagy más mozdulatlan tárgyho:t: táma"r.f.atik is, maga az iitér verése vagy 
a lélekzé~ okozta mnzgá~ miatt nem vehetök éMzr~ , külöuösen &l!lok által , kik 
azt más alkalommal még nem láttáJt, vagy pedig kevéssé jlrtasak ezeu eszköz 
kezeMs<•ben. A c" illagászati tudó~itványomban érint~>tt é"zleleteimen kivül késöbb 
többeket tetti'm, killönösen mikor ,Jupif.et· nyngiLfon volt látható; és ismét szá
mosakat, mi6ta az vis8zat.ert kelf't.re , •Öt nHht ;, folytonosan észlelem azt ; a 
legutóbbi időkben pedig sikeriiivén P."zközömo>l P:!V kavéHsé tökéletesiteni , az uj 
bolygók olly viiAgosakuak lft.tszanalc s épen ugy me~különhöztetbetök , miként 
szabad szemmel a má~otlrangu csillagok.. Két. héttel ellibb meg akarván próbál
ni, medclig volnának ar;ok láthatók a haju11.l feltüute ntán , az ebcsillagot kivéve 
már valamennyi esiilag elenyészett. , ~ Azok szemüvegen keresztiil m~g mindig 
igen jól látszottak; késlibb ezek is .,Jtiinvén .Jupitert kisértem figyelemmel, szin· 
tén tud"i akarván, metldíg lehetne azt. látni ; " végre a nap mó.r tizenöt fokkAl 
felül volt a lé.t.batáron , R mindazá.ltal ,JnpitPr nlly világosan s olly nagynak lát
szott, hogy biztos lebetek , miként ba nagyobb thcsövel tovább is követem, 
egész nap Ill.thatom azl. Sr;ámot akartam adni Nagyontieztelendöségednek e:~:ne 
részletekről, hogy ezen tények igusó.ga iránt uetalán táplált kételyeit eloszl88-
sam, ameily igazwágokról, ba előbb nem, önböz leendö átrándulásom alkalmával 
bizonyára meg fog gyö:&ödni, ami, reménylem, rövid idön meg fog történhetni, né
hány napot Önnél sz{mdékozvó.n tölteni. Nem akarvAn tovább terhére lenni, nem 

marad egyé h b! tra, mint arra kérni Önt, hogy belyezzen vissza kegyébe, ro e ly .. 
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és tájékait derabosaknak találta, s hegyeket vélt abban látni, mellyek 
némellyike magasabb volna ami legmagasabb hegyeinknél, a napsu
garak visszaverődésének klllönbözö idejéből s fokaiból következtet
vén azt. A bolygók épen olly kerek testeknek látszottak, minö a 
hold, mig az állócsillagok nom lapos karikáknak de olly világító tes
teknek tüntek fel, mellyek sugarai szikráznak. A fiaatyukban nem 
kevesebb. mint negyven csillagot számlál t meg; a tejut megszámlái
hatatlan csillagcsoportnak tiint fel előtte, ugyszintén az Orion köd
szerü foltjai is. Jupiter körül négy kisebb csillagot vesz észre, mely
lyek másnap helyöket változtatván ebből egész biztossággal azt kö
vetkezteté, hogy azok holdak 1), felfedezvén ekként 2) ama szép 
rendszert, melly kicsiben képét adja a naprendszernek, mellynek 
részét teszi, s egyszerre a szem elé álli~ja a részek elrendezését, 
mellyet a bolygó-rendszerben csakis elménkkel vagyunk képesek 
feltalál ni. 

Csodálkozás tiilté el Öt s a világot ezen uj találmányokkal 
szemközt, s hasztalan igyekezett az irigység azok jelentöségét leszál
litani azáltal, hogy mitscm akart rólok tudni; kijelölé a Venus vál
tozásait j a hold homályos részének hamuszinü világosságát a föld 
által visszavert napfénynek tulajdonitá, figyelmezteté a világot Sa
turnus különös kinézésére, mintha t. i. szárnyai volnának, mellyek 
késöbb e bolygó gyürüjének bizonyultak be. 

Hogy Galilei nagyságát felfoghassuk, ellenfeleivel szükséges öt 
összehasonlitanunk. Plato követői azt hivék, hogy az ég különös 
erők által kormányoztatik, mellyeknek mi közök sincs a földhöz j 
Aristoteles követői egy előzetes (a priori) csillagászatot készitettek 
maguknak, s jaj volt annak, ki velök ellenkezni merészkedett; Cla
vi us, a legtudósabb jezsuita, Jupiter drabantjairól hallván beszélni, azt 
mondá, hogy ha azokat látni aka':ja az ember, előbb olly eszközt 

lyel udvariassága - ée tanulmáuy&Í.llk közöstiégénél fogva már rég6ta dieseked
bettem; én részemről biztositbatom Önt, hogy mindennel, mi hatalmamban áll, 
feltétlenül rendelkezhetik. Egész tiszt!llettel maradván , e kezeit csókolván, b
tentöl minden boldog~ágot esdek számára. 

Florencz szeptember 17-én 1610. 
G alileo Galilei." 

l) Peiresc fejében azon elmós ötlet támadt, hogy azok elsötétülései a hosz· 
~zuság meghatározására szolgálhatnának. Hogy Jupiter drabantjait s a napfol
tokat Harriott fedezte volna fel, teljesen meg vagyon czáfolva. 

2) Ncscio qua falo ductus, mondja ö. 
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kellene feltalálni, mellynek Kegélyével létre hozathatnának; Sizzi 
florenczi csillagász tagadá, hogy hét bolygónál több lehetne, miután 
hét ága volt a héber gyertyatartónak s hét hónap alatt fejlődik ki 
tökéletesen a magzat; Jupiter holdjainak kigunyolására álarczos mt>
netek rendeztettek; a franczia udvar ajánd~kokat ajánlott Galileinek, 
ha uj csillagokat fedezvén el azokat a Bourbonokról nevezné el, mi
ként az előbbieket a Mediciekről; s midőn Galilei a legegyszerübb 
ki!lérlet által, a pisai görbe toronyból egy sulyos testet vetvén le, té
vp,snek bizonyítá be Aristoteles azon tételét, hogy a gyorsaság arány
ban áll a sulylyal, olly nagy harcz keletkezett ellene, hogy kénytelen 
vala amaz egyetemből távozni. 

Mások ismét azon szándékkal rostálták meg Galilei eszméit, 
hogy azok3t a szentirással ellenkezésbe hozhassák, ami azután ezen 
nagy férfiu iildöztetését vonta maga után , ameily felette nevezetes 
esemény nem annyira a római inquisitio gyalázatának felfedésére, 
mint inkább azon idők jellemzésére vonatkozólag. Elöre kell bo
csátanunk, hogy Galilei azon dühös modora által, melylyel ellenfelei
vel bánt, egy nagy sereg ellenséget szerzett magának ; mert mintha 
teljességgel nem· tudta volna, hogy a tévedés néha ut az igazságra, 
s hogy a szellemeknek, csakugy mint az anyagnak, megvagyon saját 
tehetetlenségi erejök, Aristoteles kiivdiiit nem élesen de kegyetlenül 
ostorozta s a mcgtá~adásokra mindig irgalmatlan gunynyal vála
szolt j sőt néha maga is támadólag lépett fel minden tekintet nélkül a 
tehetségre s az illető viszontagságaira, a többek közt Torqnato Tasso 
ellenében, hogy másokat ne is cmlitsünlc Milly számosak voltak le
gyen Aristoteles párthivei, már elbeszélésünkböJ is kitünik j de ma
gok a jóhiszemiiek is nem a legjobb inciniattai viseltettek ezen heves 
ellenfél iránt; nem is cmlih·c a gyi.ilöletet, mellyet a köznapi embe
rek a lángelme iránt táplálnak, ugyszintén az irigységet, mellyet a 
nagy férfiaknak hazájokban kikm·ülnii>l< teljességgel nem lehet. Az
ntá.n a csuszók· mászok, kik minden hirneves férfiunak nyomában vagy
nak, s kiknek mesterségök alattombano csipni, félelemmel tölték el az 
embereket ezen rendsze•· iránt, me Ily addig ártalmatlannak tartatott; 
ostoba hitszónokok eretMknck bélyegzék azt '); és Róma, melly 

1) Guglielmo Libri, ki 11z <'gyház elj>inbtl.t ezen ügybell a lehet(i legfeke
tébb szinekkel festi, sőt ~tzon képtelenséget tl.llitjl\ , hogy Galilei kinpadra vona
tott vol oa, azt mondja, hogy midön Caccini domonkos rendü azerzetes kikeit 
Galilei ellen, Maruffi, ezen re11d generaliea, egy levelet intér;ett bozzá, meott'ge
~özvén és fájdalmát jelentvén ki 11 felett, hol):y nPki iM oRztormi kell mindazon 
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kivált annyi ujitá!; idejében nem maradhatott köziinyii:;, megviz;;gál
tntá a dolgot. 

Venus és Mercurius változásai kétségtelenné tevék, hogy ezek 
a nap körül forognak; Jupiter és Saturnus drabantjainak felfedezése 
s Marsnak és Jupiternek most már biztos tengelykörüli forgása azon 
következtetésre vezettek, hogy ugyanaz történik a földdel is, miután 
E>gy észlelő, ki azon égi testek felületén tartózkodnék, ugyanazon tü
neményeket látná, amellyeket mi. Mindazáltal az ismeretek akkori 
álláspontjából tekintvén a dolgot, Kopernik rendszere épen nem állott 
minden kétségen felül j ugyanis sem a fénytévedés tünetnényei 1 sem 
n föld ellapuJása a sarkoknál, sem a viz emelkedése az egyenlitönél, 
sem végre az inga lengéseinek változásai a szélességi fokok változtá
val nem észleltettek még; söt a kisérletek i~ ellenkezni látszottak 
ama tanna!, mignem arra a gondolatra jöttek, hogy a földdel együtt 
a légkör is forog. Nagy nehézséget támasztott továbbá az állócsil
lagoknak e rendszer által hirdetett iszonyu távolsága 1 figyelembe 
vévén az évi látköz (parallaxis) hiányát. Ide járul még, hogy Koper
nik és kortársai az égi testek pályáját s zükségkép e n k ö r a l a
k u n ak hitték j amiért is ha az évszakok változásait azon párhuza-

. mos állás (parallel ismus) segély ével akarták megfejteni, mellyet a 
föld tengelye egész éven át állandóan megtart, kénytelenek valának 
ezen állandóságot egy harmadik erőnek tulajdonítani. Cartesius több 
helyen tagadta Kopernik tanának igazságát j G assend i nem merte 
azt hirdetni j Baco kigunyolta mint ollyast, melly a természeti böl
cselettel ellenkeznék j Gal il ei maga, mint látók, felette habozott an
nak elfogadásában, és ami még több, magyarázatai hamisak vagy hi
ányosak l). 

Az egyházat, az igazság eme védöjét, gyanuval tölté el e birne
ves férfiu bölcselete, ki a természet-tudományokat vette fel alapul s 
az elmét müködéseiben a természet törvényei által akarta szabá
lyozni i amiért i!\ félni lehete, hogy ezek felforgattatván, felforgattat-

embertelenRégekrP. hkromló gyalázat.ban , mcllyeket harmincz-vagy negyvenezer 
szerzetes elkövet. - Lásd e könyv végén a, Felvilágositó Jegyzelek-et U) alatt. 

1) A Rinuccini-féle florenczi gazdag levéltárban Galileinek ut6lsó éveiből 

~gy k~ziratát olvastam, mellyben, bármi okb61, visszabuzza és megtagadja Ko
pernik- elméletét s elés~!Ímlálja a természeti okokat, mellyek öt arra bírták. Va
J(,ban olly&nok valánt~.k ezek, hogy egyetlen egy okos ember sem nyugodh&tott 
meg azon véleményben; valamint másrészről lehetetlen volna an ól kétkedni ma, wi után 
kétséghevonhat!&noknak vagynak behizonyitva az érvek 1 mellyeket Galilei kor
tArsai nem ismertek. 
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nának a ruetaphysikai és erkölcsi igazságok is. Galilei volt első, kí a 
kérdést e térre vitte, megmutatván, minő értelemben kellene venni a 
szentirást, s a szent atyá.k egyes helyeivel támogatván azon tételeket, 
mellyek számítás és tapasztalat utján valának bebizor1yitandók. Ezen 
kisérlet a szentirást tudományos kérdések eldöntésére alacsonyítani 
le általános visszatetsz!Íst Rzült s egy szcrzetcfl feljelenté iít az inqui
sitionak. 

Az inquisitorok nem érthetvén mindcn tárgyhoz, ezek m·egvizs
gálását a qualificatorokra, holmi esküd-féle egyénekre bízták, kik 
azután véleményt adának az eléjök terjesztett s általok ismert pon
tokról. De valamint a spanyolok kárhoztaták Columbust, s Napo
leon becsmérelte Fulton találmányát, ugy ök is hamisnak s a szent
irással ellenkezőnek nyilvánitották a föld mozgásának tanát. Mi csoda 
ha ezen mind~n inkább mint. tudományos emberek nagy önhittség
nek találták azt nem mint puszta hypothesist, de mint föltétlen igaz
ságot állitani r s ha az inquisitorok hatáskörükhöz tartozónak vélték 
mások értesitése nyomán tudományos tárgyakban ítélni 8 kárhoztatni 
oll>· véleményeket, mellyek már előbb 11. pápaság védszárnya alatt 
nyiltan hirdettettek? 

A könyvvizsgáló szék (Congt·egatio indicis) meginté Galileit, 
hogy ne beszélne többé Kopernik rendszeréről mint feltétlen igazság
ról, mindazáltal mint hypothesisről ezután is háborítatlanul érteke
zett 1), söt magában Rómában nevetség tárgyává tevé ellenfeleit. 
V. Pál biztositá öt, hogy az ö éltében mi bántása sem lenne j midön 
pedig VIII. Ot·bán lépett a pápai trónra, ki mint bibornak versekben 
dicsöitette Galilei t, a L i n c e i társulat kiadá ennek Sa g g i a t o r e 
czimü munkáját (1629), s magának VIII. Orbán pápának ajánlotta 
azt, ki igen melegen ajánlá öt a nagyherczegnek 2), s neki és fiának 
bizonyos évpénzt rendelt 3) j késöbb 1631-ben a fó udvarme11ternek 

1) A rendelet 1616-ban kelt. 1624-röl egy levele vagyon, mellyben mathe
matikai érvekkel támogatja azt. 

') .Mi benne tudomtl.nyos érdemein kivül a bnzgóstl.g szaretetét e más olly 
tulajdonokat leltünk fel, mellyek teljesen megnyerték pápai jóakaratunkat. Elő

ször látván öt, szivélyesen megöleltük , s oem hagyhatjuk öt elutarmi anélkül 
hogy Önnek kegyébe ajáolaoók , biztositván Önt, hogy mindazon jótétemények 
11.ltal, mellyekkel Ön bennünket utánozva, vagy épen tulszároyalva, öt elhalmoz
za, a mi hAlánkat érdemli ki. 

3) Mindezeo tények be vagynak bizonyitva a Memorie e lettere inedite o 
dúperae di Galileo Galilei' ordinate dal cavaliere G. B. Ventul (Modena 1818) 
caimü mnnkában. Delambre Galileit illetöleg nagyon Rokszor téved. 
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ha new is kierőszakolt de legalább a censura titkaiba beav&tott egyén 
előtt ismeretes fogásokkal kieszközlött jóváhagyásával Galilei köz
rebocsátotta D i a l o g o, d o v e n P. i c o n g r e B B i d i q u a t t r o 
g i o r n a t e A i d i s c o r r e s o p r a i d u e m a s s i'm i s is t e m i 
d e l m o n d o, t o l o ma i c o e c o p e r n i ca n o (Párbeszéd,mellyben 
a négy napi gyülekezet folyama alatt a világ két legnagyobb t. i. 
Ptolomaeus és Kopernik rendszere felett tartott értekezések foglal
tatnak) czimü munkáját, ö maga az utóbbit vitatván. Itten az apályt 
és dagályt elég tévesen a föld mozgásának tulajdonítja, R nem tudja 
eloszlatni a képtelen követkcztctéRekct, minél fogva számos jeles 
férfiu megczáfolta (it. 

Mig azonban ii és a tudó!wk csakis hasznos vitatkozás tárgyául 
használták fel az emlitett véleményt, s mig ö maga Spanyolország
nak azon ajánlatot tenné, hogy módszerének a hosszuságokra leendő 
alkalmazása végett hajlandó lenne oda átrándulni, ') az irigyek alat
tomos fondorkodásai elidegeníték tiílc VIII. Orbánt, ki sértve érez
vén magát azáltal, hogy Galilei az iránta tartozó tiszteletről megfe
ledkezett s igéretét megszegte, lJ Öt talán D i a l o g o etc. czimü mun
kájában a bárgyu Simplicius álczája alatt öt ábrázolta volna, az ügy 
megvizsgálását a bibornnki egycsiilctre bizta, ameily azt az in quisi
tiohoz utasította. 

A perből tisztán kiviláglik, hogy az egyház a nap mozdulatlao
ságának állitását csakis mint határozott tételt s nem mint hypothesist 
tiltá el, mert ha az kétségtelennek bizonyittatott volna be, szükséges 
leendett a szentirásnak ide vonatkozó helyeit aszerint értelmezni, 
holott ez felesleges volt mindaddig, mig a kérdés mint akkor eldön
tetlenül állott. Galilei megko p ta az intést s meg~egte azt, s igy a 
törvényszék az akkor divatozott modor szerint pert kezdett ellene. 

Galilei megidéztetvén (1632) nem záratott börtönbe, sem más 
testi büntetéssel nem illettetett 2), de magának az ügyésznek szobájá-

•) Galileinek bizonyára felette fájhatott , hogy válas:.~t soha nem kapott; 
ma azonba.n tudjuk, miként Cosmo herezeg azt irta III. Fülöpnek, hogy csak 
azon esetre bocsátaná el Galilei!. Spanyolors:t:ágba, ha megengedné, hogy a livor
nni kikötl!b81 évenként két hajót küldhessAn vámmentesen a spanyol lndiákra. 
KeW, Vita di Galilea. 

~ Bernini Storia deUe eresie ol!imii munká.jábiUI azt állitja, hogy Galilei öt 
évig tartatott volna börtönbeo ; Pontécoulant azt moodja, hogy az inquisitio bör
tönében is vitatta volna a föld forgásAt; Brewster ezerint egy évig volt börtönben ; 
Moutucl~t többeket idéz, kik azt mondják, hogy szemei kitolattak sat. Libri nem 
rés-en felelevenitPni törPkPdett ezfln vá.rlakat, mellyekot a Ventnri által kiadott 



10~0 

ban volt let:ntóztatva, hol saját cselédje szolgálta öt ki, élelmezését 
pedig a florenczi követ, Nicolini udvarából nye1-te 1). Mennyit szen-

F}uúékimtok és levelek már eléggé megrostáltak. Elég igaztulanságot követett el 
Olaszország nn.gy férfiui irányában, miért kellene ezeket még költöttekkel is sza
porítani. Megtekintésre mélt6 David Brewster, ThP Ma1·l,ytw of acience Ol' the J.i 
vea of Galileo, Tycho-Brahe and Kepler, 1841. 

A páduai p·;puövelde könyvtárábuu egy kézirat találtatik, Gnlilei jegyzf'l<'· 
ivel ellátva, mellyben a többek közt ezt olvassuk tőle : 

"Az ujitások behozatalát illetőleg. 
n Es ki kétkedik azon, hogy nagy botrányokat fogna okozni azon kiváuat 

ujb6li behozatala , hogy az Isten által szahadunk teremtett értelem má"ok 
ukaratának rabszolgájává aljasitsa m~tg:it? 

"Vagy azt akarni, hogy némellyek tagadják meg saját érzékeiket s m~solt 
önkényének rendeljék alá azokat. 

"Vagy megengedni azt, hogy olly személyek, kik valameily tudományban 
vngy miivészetben teljesen járatlanok, biráskodhussauak ollyanok felett, kik azok

hoz értenek, és a rájok ruházott tekintélynél fogv& hatalmokban álljon azokat 
saját modoruk szerint csürni-csRvarni. 

"Ezek ama hatalmas ujitások, mellyek a köztársasllgokat és államokat fel
foré·a:ni s tönkretenni képesek. 

') Galilei viszontagságaira vonatkozólag R6mában egy levél van forgalom· 
ban, mellyet ö tanitványÍI.hoz Ranieri atyAhoz intézett. Ennek eredetije >~zon le
velek között talftltatik, mellyeket Nelli "enator gyüjtött össze, s a mellyek mos
tan a florenczi Pnlatinh-ban tartatnalt : "Ön jól tudja, különösen tisztelt Vin
cze atya, hogy az én életem mindeddig szerencsétlenségek és viszontagságok sora 
volt, mellyeket egyedül egy bölcsész türelme szemléthet közönyösen, mintegy 
szlikséges eredményeiként azon különös változásoknak , mellyP.knek az általunk 
lakolt földtelte alÍt. vagyon vetve. Felebaráta;nk, kiken jobbra balra segiteni 
igyel1szünk , hálátlansággal , rágalmakkal és vádakkal fizetnek ; és mindez való
ban feltalálható életem folyamában. };s ez legyen elég Önnek s ne akarjon töb
bet ballani ezen ügyriíl és büoröl , meiiyet teljességgel nem érezek magamban. 
Ö u a foly6 évi j unius 17 -én kelt utóls6 levelében számot kér tölem arr61, mi ve
lem Rómában történt , s tnrlnl óhajtja, minö indulattal vi.>eltettek irántam a biz
tos Ippolito Maria Lancio at.ya s a tanácsos Alessandro Vitrici főpap. Igy hivat
nak bíráim, kiknek nevére még Plevenen emlékezem , j6llehet épen most hallot
tam, hogy másokkal cseréltettelt fel , s a tanácsos Pietro Pnolo Febei , a biztos 
pedig Vincenzo Macolani atya lett. Val6b11n felette érdeke~nt•k tiinik fel €lőttem 

e törvényszék, melly csupán azért , hogy az észre hallgattam, köriilbeliil eretnek
nek nyilvánított. Ki tudja, nem fog-e még bölcsészi minös,;gemböl kivetköztet
ni s ehelyett az inquisitio történészévé emelni, vagy nem viszen-e odáig , hogy 
Olaszország legnagyobb ostobája és bolondja legyek , amit. végre is szükséges 
leend szinlelnem. Kedves Vincze Atyu, én hajlandó vugyok papírra tenni érzel· 
meimet azon tárgyat illetöleg,meiiyre fölkér,csakhogy ezen levélnek önböz való jutt&
t>ísa végett tétessenek meg az elövigyázatok, mellyeket <!n megtettem, midön Lottario 
Sarsi Sigeusano urnak kell11 válaszolnom , ameily név alatt Orazia Grassi je~sui
ta atya, a Libra astronomicn e filMnficn sz~rzöje, lappangott , ki elég iigyes volt 
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vedhetett e nagy férfiu, kényszeritve Játván magát, mint az gyakran 
kikerülhetetlen, véleményeit olly emberek előtt fejtegetni és bebizo-

engemet Mario Guiducci urral, a mi liözös I.Jarlltunkkal egyetemllen megszurni. De 

nem elegendők a levelek, szültségcs Itiadni Saggialare czimü munk ámat, s VIII. 
Orbán méheinek védelme alá helyezni azt , hogy eltl<ént ezek fulánkjokkal meg

csi]'nék öt, engc·met pedig védelmeznének. Ü nnek azon ban elegendő leszen e le
vél, mcrt teljességgel nincs l<edvem ldiny\'et. imi pNemröl s az iuquisitiór61, nem 

sziiletvén hittud<)snak s m~g kcvé•biJ(, olly szerzönelt , ki hiintetö jogi munkák 

irásában talá!i,á gy(inyörii~égét. Én már fiatal~;ígumtól kezdve tilnHltam és el

mélkedtem , hogy Ptolomuvus és Koveruik rendszereil·öl kiadhas~ak egy Párbeszé· 
elet, mivégböl már attól fogva, hogy Paduábun uz elöadá.sokat látogatt11m, folyto

nosan észleltem, és bölcseikedtem , föJ,,g egy g"ndolat által ösztönöztetve , rnelly 
akkor agyarnban m••gvillant,hogy t. i. 11 föld föltételezett mo~gásai által mPgfPjtsem a 

tenger apiÍlyát l.s dagklyát.. Néhány ene von:•tkozó "zó kisiklott ajkaimon, épen 
l<ldwr, midön Páduában figyelmére rnéltutot.t nnsztkv svéd fejedelem, ki mint ifju 

Olaszországban ismerP.tleniil utHzvún, jónak látta kisérctévc·l együtt ottan néhány 

hólillpra megállapodni i és szer<·ncsé,; voltHm uj katatásaim s a naponkint hozzám 

intézett éA általam megfejtett feladvAnyok ál1al náht ulkalmazftst nyerni , söt ar

r:t is fe1Rz61itot.t, hogy az olusz nyelvre tanitanám meg öt. Du :~mi Hórnáltan 

uyilvános,Agra h<•zá .t föld moz!!á'a körüli 11ézeteimet., az egy igen hossm be. 
•z{,J volt, me Ilyet Oraini bibornolt ö magasságához intéztem, umikor azut.An ar
ról vAdoltalám, hugy botrányos és vakmerő iró volnék. Párbeszédeim kiadása 

11tán a hitnyomozó szék által H6málta idl.zt.ettem, hova 1G32 ik évi február 10-én 

érkczt•lm meg s azoum1l ama törvényszék és VIII. Orbán mngas kPgyére voltam 

bízva, ki rnéltónak tartott bccsülésére, jóllehet epigrammok"t és ~zerrlmes Vl'fse

ket irni nem tudtam. A Trinita de' Monti kellemes fekvésii valotában tartóztat

tam le , közel a toscanai ldivethez. Másnap hozzám .Fitt a biztos Lancio atya s 

koc8in elvitt magával, ntlrözhc•n ~zúmos kolcrdés,•ket tett nekem, s mindent elkö

vetett, hogy rábima azon bot.rány helyrehozliAára , mellyet It föld mozgásának 

állitás:l.val egész OlaszhrszAg szine eliitt elltövt•ttem i és bármilly eríis érveltet és 
mathematikH.i próhiLkat hozt11m is f,,] nc·ki, mindig csH.k igy felelt: Terra autem 

·in aete1wum stabít, quia ten·a aurem in fLelentmn stat, rnint a szentirAs mondja. 
Jllyen IJeszé !get{,, l<özött érkeztiink meg a hitnyomozó szék palotájába , melly a 

sz. Péter templomától nyugatra fekszik. A biztos által azonnal bemutattattam Vit

rici tanácsos urnak , kinél két domo11kos rendü szcrr.ete:;t találtam. Ök ekkor 

udvariasan folhivtak, hogy teljes gyiilésben adnám elö érveimet , s egyszersmind 

kirnondák , hogy azon esetre , ha biinösnek találtablám , mentsl.geimnek is hely 

adatnék.Az erre következő csiitörtökön a hitnyomozó szék e~yesülcte elé állittattam, s 

elöadtam ottan érveimet, ozere11csétlenségemre azonban ezPk nem értet:ek meg, s 
bármennyire i~ erölködtem, n .. m ~ikeriilt birAimat állitásom igazságáról meggyöz

nöm. Ök viszont tettem botrányo~ságát Wr~kedtl·k velem !w láttatni, s mindig a 

szentirás érintett helye idéztet!'tt "Vétkem achilles-sarka gyanánt. Anunk itlején 

egy szeutirási érv jutvAn e>zembe, f~lhoztam azt, de kevés sikerrel. Azt mon

dám, hogy vélern~nyern szerint a ~zentit·ásban találtatnak olly kifejezések , m&ly

lye)[ a régi csillagászati tudc,mány tanaihoz alkalmazkodtak, s illy termtlszetü le

hete !l.zon hely is, me Ily ellenem iMztetett i mert. - vetl.m hozzá - J 6 b köny-
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nyitani, kik nem képe~ck azokat megérteni. Ama birák meggyaláz
ták magukat tudatlan önhittségök által, mellynél fogva saját elméjök 
itéleteit csalhatatlanoknak hirdették j Galilei pedig meggyalázta ma
gát azáltal, hogy visszavonta véleményeit, mellyekröl meg volt győ
ződve, és saját visszavonásával igazságosnak tüntette fel az üldözést. 
Illyesmit szül azután a szabadságnak bilincsekbe való szoritása. Ga
lilei "bizonytalan ideig tartó fogságra" i téltetett j de VIII. Orbán 
azonnal számüzetésre változtatta azt, a Trinita de' Monti mellett fekvő 
Medici kertet tüzvén ki tartózkodási helyéül. Maga azon körül
mény, hogy Galilei a gyönyörü Pincio hegyen lőn letartóztatva, vi
ágosan tanusitja, miként Róma tisztelettel tudott viseltetni eme nagy 
férfiu iránt , kinek tanait egyébitént kötelességének hivé kárhoz
tatni 1) j korunk biz()nyára egészen más példákat adott e nemben, és 

vének 37 -ik fejezetéhen " J 8-ik Vt>r~lu;u az mu"Ut!atik , hogy az togek Brősek és 
fényesek mint egy réz- vagy bro11z-tükör; Eliá.s moudja eBt. Láthat6, hogy it
ten Ptolomaeus rendezerének érteimPben beHzél , melly képtelennek bizonyittatott 
be a jelenkori bölcselet s a komoly j6zan ész által. Ha tehát olly suly fektet
tetik a napunk Josue által eMzközlött megállitáRára, annak be bizonyitása végett, 
hogy a nap mooog, ezen helyet is figyell'm!Je kell venni 1 hol az mondatik, hogy 
az ég a tükrök mintájára szú.mtalan egekből vagyon összetéve. A következletés 
helyesnek láts11ott előttem, mindazonl>.ltal ~oba sem vétetett az figyelembe, s leg
fölebb válvonítással feleltek arra, ez lévén egyedüli menhelye annak, ki akár el
fogultságb61 akár meggyőződésből előbbi véleményéhez ragaszkodik. Végre mint 
igazi katholikus l< énytelen val~k véleményemet visszavonni, s büntetésül Dialogo 
czimü muokám hetiitatott ; ~M öt hónap mulva Rómáb61 elbocKáttatván (azon idő
ben, midőo ~'loreoczbeo a döghalál dühöngött! börtönömül az én legkedvesebb 
barátomnak, Piccolomini ~ienai érseknek háza jelöltetett ki, kinek kedves társalgása 
olly nyugalmat és lelki gyönyört szerzett. nekem, hogy nála ujb6l elővevém ta
oulmánynimat s itt en toláltam fel éR bizonyitottam be a sulyos testek elleoállá
•ár61 s más egyebekről felállitott t~teleim~t; éH megszünv~n hazámban a dög
halál, körülbelül öt Mnap mnlva 16113-ik év deczember h6napjának eleje táján 
Ö szen\!láge me~engedte , hogy érintett házi fogsé.gomb61 falura mehessek, 
ami után annyira vágytam; minek követke11táben Sieoáb61 a Bellosguardo nevü 
mesei !akba, késöbb pedig Arcetdbe jöttem , hol jelenleg is szivom ezen olly 
egés:néres levegéSt, közel Blomsr;édságáb&n kedves hazámnak, Florencznek. Éljen 
boldogul." 

Ezen levél, mellyet Tiraboschi mint hitelest kör;öl , ma általában hamis
nak l(apocryphue) vagyon elismerve. Galilei eredeti pere 1809-ben Rómából 
Francziaországba vitetett s 1815-ben viszsa nem adatott; de IX. Piusnak aike
rült R~t visszakapoi, s 1860-ben a vaticani könytárba téteté azt. 

1) A katholikusok s különöaen a j ezsuiták iránt olly ellenséges indulattal 
viseltető Buhle azon akaélályokr61 benélvén, mellyeket ezek a gondolat haladása 
elé gördítettek, s ugy találván , hogy a katholikus országokban sőt m~g a leg-
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pedig ott, hol az üldözés még azon meggyőződés által sem volt iga
zolva, hogy azt a közérdek követelte, Csakhamar (1633) Sieuaba 
helyeztetett át legkedvesebb barátjának az éreeknek palotájába 1 s 
alig hogy megsziint Floren<>zben a döghalál, visszatért falusi lakába 
Arcetri be, szám os mun kálódásai által halhatatlanitván azt, mellye
ket csak akkor szakitott félbe, midön látását elveszté. 1) 

Eközben a esi llagászat óriási léptekkel haladt előre, s mintba 
a természet ösztönt akart volna adni annak tanulmányozására, szo
katlan jelensége ket láttatott. Három els6 rangu csill&g tünt fel és 
le; egy a hattyuban, egy a Cas!-liopeá.ban, mellyet 1572-ben Cornelio 
Gemma vett el-őször észre s olly ragyogó volt, hogy fényes délben is 
látható vala, a harmadik végre a kigyótartúban, mellyet Kf'ppler 
1004-ben észlelt s ameHy mindfln más bolygót felülrnult fényével. 
Nyol~z üstökös, m~llyek 1577 -ti.íl !607-ig tiintek fel, s három, mely
ly&k 1618-ban valának láthatók, ezen félt s mindeddig megfejtetlen 
égi testek felé tcrelé a csillagászok figyelmét. Galilei valódi csilla
goknak tartotta azokilt j Keppler azt hivé rólok, hogy egyenes vonal
hM~ haladnának , mignem végre megRemmisülnének; a jezsuita 
Grossi els/S volt, ki ugy írta le azokat (D e t r i bus c om e t is, 
1619) mint valódi bolygókat, mellyek a nap körül iszonyu ellipsiee
ket járDának be. Ignazio Danti alatri-i püspök, egyike a naptár át
alakit6~·nak, e aki a bolognai és Florenczben a Santa Maria Novella-i 
délkört vázolta, anaput hajlásának változását fedezte fel (Trattato 
d e ll a e t r o l a b i o, 156~, 86 lap), és pedig négy évvel előbb mint
eem Tycho-Brahe-nek D e o o v a st e ll a czimü muoké.ja megje
lent, mellynek tulajdonitják e felfedezést. Galilei, Harriott, Sebeiner 
és Gian Fahrizio a nap foltjait fedezték fel, sr.okatlan tünemény 
azon égitest ben, melly a legtisztább folyékony lángnak képzeltetett j 
ameily foltok biztos jelei annak, hogy ezen uralkodó égitest is forog 
tengelye körül. Midön 1631-ben Mercurius a nap e)ött elhaladt 
volna, mint azt Gaf!.Bendi előre megmondá, diadalünnepét ülte a csil· 

szaba.delvüekben is , minö pl. Német-Alföld most is ugyanazon jele.netek is
métl8dnek 1 hozzáveti: • Becker 1 az igaz 1 üldöztetett s hiva.tallt61 elmozdittatott, 
mindazáltal sok figyelemmel voltak iránta , ami dicséretére válik Német-1\lföld 
kormátlyc6i mársékelt véleményeinek. Alkalmaztuaék ez Galileire. 

1) Egészen 1835-ig a tiltott könyvek lajstromában valának bejegyezve Ko
pernik és Stunica donec corrigantur, Foscarini1 Keppler Epitome aalr0'M111iae coper

nicanae, Galilei Dialogo, el omnea alii libri pariter idem docentea ; 1820-ban a&on
ban megengedtetett a fóld forgás!r61 értekezni, hamip.djl\rt nem is hypothesis 
alakj!ban. 
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lagászati számítás. Vallási versengések és t>cholastikui> előítéletek 

nagyban lassiták Kopernik elméletének elterjedését; de a Lincei 
társulat, mellyet Fedet·ico Cesi a természeti bölcselet müvelése vé
gett Rómában alapitott (1603), azt tökéletesen észszerünek találta; 
mások ismét nem az ujabb bizonyítékolt által meggyözetve de csu
pán azért szegiídtt~k ahhoz, hogy Oalilei is elfogadta. Mindazáltal 
hiba volt azt népszerüsiteni. 

Cartesius, kinek nevét tnát· annyiszor emlitök a legnagyobb 
férfiak kiizött, jóllehet csak olly tárgyakban, mellyeket mellékesen 
tanulmányozott, N a p r e n ds z e r ünk e lm é l e t e czimü mnnká
jábau azon okok megfejtését kisérlé meg, mellyek okozatait Keppler 
és Galilei olly sikerrel f!lrkészték, t. i. minö erő, rninő törvény sza
bályozná a testek mozgását. Elvetvén a nehézkedés eszméjét, mely
lyet már Keppler is sejtett, az örvényekhez folyamodott, és két anya
got tételezett fel, mellyek egyike hasonlíthatlanul finomabb lévén, 
megtölti a másik t·észec~kéi közütt szabadon hagyott apró üröket. 
A testecskék köralakban tuozugván elvesztik szegleteiket, s az innét 
származó bulladék-mennyiség több ruint amenynyi a közök betölté
sére szükséges. A felesleg a rendsze1· központja felé huzódván, a mi 
rendszerünk s egyszersmind a többi bolygó rendszerek napjává le
szen. Ezen központok körül forog az egész tömeg és pedig külön
bözö örvényekben, ameilyeit mindegyike egy bolygót vonz magával. 
A távolító l!l'Önél fogva nlinden örvény egyenes vonalban törekszik 
távozni a naptól, de visszatartatik azok nyomása által, meUyek már 
clöbb eltávoztak s azon tul egy tömöttebL gömböt képeznek. A vilá
gosság eredménye a közpouttól távozni töt·ekvő részecskéknek, mely
lyek egyike a másikkal surlúdásba jü. Ezen rendszer egy egész szá
zadon át dívott, mignem a tudomány haladása kétségen kivül helyezé, 
hogy az a tünemények megfejtésére teljesen képtelen; mindazáltal a 
fényt illetö része, melly Huygens által tökéletesíttetett, ma általában 
el vagyon fogadva, s egészen kiszol'Ítá Newtonnak erre vonatkozó 
elméletét , egy finom aethert föltételezvén az ,· rnelly winden tért 
betölt. 

Cartesius az erömütanra is kiterjeszté figyeimét s a nyugtant 
azon egyetlen elvre vezeté vi~sza, hogy annyi erö szük~>égcs vala
meily testnek bizonyos meghatározott magasságig való emelésére, 
mint amennyi kétszer ollyan testnek arra, hogy ama magasság feléig 
emeltessék; ami :'tmbár más alakban a képzelt gyorsaság elvével 
egyre megy. 
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Mások felfedezésci iránt féltékeny lévén 1) vo"Qakodott Galilei 
érdi'mcit elismerni; a mozgás gyorsulása cllenében a lég ellenállását 
állítja fel, ameilyet már Galilei tökéletesen kiszámított; tagadja, 
hogy a testek a legkisebb sebességgel kezdenének esni, valamint azt 
is. hogy a térek páratlan számok szerint növekednek, s hogy a gyor
saság oka volna az erü nagyobbodásának. Azonban D i o p t r i c a 
czimü munkájában Galileinél világosabban kifejti a mozgató erök 
összetételét, s az ö érdeme a mozgás törvényeinek különösen pedig 
annak felállitása, hogy a testek a nyugvás vagy az egyenes vonalu 
egyenlő mozgás állapotában maradnak mindaddig, mig ebben vala
meily más ok által meg nem háboríttatnak; amiért is minden görbe 
vonalu hajlás olly erőtö! származik, mellytöl a testek a görbe vonal 
egyik érintőjének (tangens) irányában távozni törekednek. Metaphy
sikai eszméit is bele kevervén azon föltevésre jut, hogy a változhat
lan isteni természetre nézve szükséges , miként állandóan egyenlő 
mennyiségü mozgás létezzék a mindenségben; amiből azután ama 
világosan hamis következtetést vonja ki, hogy két test ellenkező 
irányban összeütköz vén, mindakettö visszapattan, anélkü l, hogy sc
bességökböl valamit vesztenének, s hogy egy kisebb test nem köl
csönözhet sebességet egy nagyobb testnek. Minthogy pedig a tapasz
talat ellenkezi)t tanusitana, azt a levegíínek tulajdonitá, ameily na-

1) Figyelemre méltó azon udvariatlau sli t aljas modor, mellyel Cartesius 
a mások llltal tett felfedezéseket eltagadja, hamindjllrt nem is voltak legyeu 
azok az Ö vetéltársai : .Nem hogy Vietátúl vettem volna eszm~imet • . . Söt 
inkllhb ott kezdettem, hol (í végezte; s ezt is anélkül tettem, hogy arra gon
doltam volna, jóllehet ntóiRó levelének vétele óta többször átkutattam Vietilt mint aze
lőtt, véletlenül egy barMom kezében megJlitván a~t; s köztünk legyen mondva, azt 
tapasztaltam , hogy nem volna abban annyira jártas , mint én gondoltam, noha 
külöuben el~ggé ügyes." Mersenne-hcz irt levele, 1637. Oeuvres de Ducartes, 
V. köt. 300 lap. - nA mozgásuak a pllratlan számok szeriuti azon gyorsulása• 
mellyröl Galileinél emlit~s tétetik s amellyriil mint hiszem, iinnek mds alkalom
mal irtam, nem lehet való, haesak két vagy három tökéletesen hamis dolgot ucm 
t~telezünk föl : az egyik az , hogy a mozglls fokouként növekedik , kezdvéu a 
lcgla~subtól 1 mint GRiilei váli ; a mllsik , hogy a levegö ellenállása uem s~olg-ál 

akadlllyul." IX. köt. 319 lap. Az elsö föltevés igaz; a mllsoúik Galilei által 
kiszlmlittatott. - .l~n nem hiszem, hogy a sebesség oka legyeu az erö növeke
désének, jóllehet mindig kiséri azt." IX. köt. :-!56. lap. Különcz álokoslwdlls 
ott, hol a t~nyt nem tagadhatfl ! - "Nevetséges dolog a tekerőcsigánlll az emel
tyüt szá.mitllsba venni; ami, ha j<)! eml~lcszem, Guido Ubaldo egyik llbrándja." 
IX. köt. 357 lep. A tudomlluy tök~lctesen megerüsité ezen ábt·ándot; é., Guido 
Ubaldot nevezi meg itt, hogy ne legyen kén.ytelcn idézni H.oberval-t; mhsik nyo
moru eljárlisa ezeu nagy férliunak, ki illyesekkel tiilti meg 'mtait. 

XV. 
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gyoiJb mozgási képcsséggel ruházza fel a testeket, mint a minövcl 
önmagokban birnának. 

Hignyugta n. 
A brüggei Simon Stevin (1605) Statica és Hydrosta

t i c a czimü munkája egy hajlékony láncz segélyével a lejtőn valú 
egyensulyt fejtegeti, ameily feladvány jobban megoldható Varignon 
szerint az erők háromszögével, ameilyet Montucla ugyancsak Stevin
nek akarna érdemül betudni. Egyébként számos uj tételeket ILllitott 
ez fel a másféle crömütani eriík tulajdonRágairól, s Archímedes után 
a viznyugtanban az első felfedezést tevé, megállapitván, hogy a fo
lyadékoknak valamelly vizirányos fenékre való függiileges nyomása 
egyenlő az alapsiknak a folyadék magasságávali szorozmányával. 
Galilei, kiről nem tudjuk, vajjon ismerte·e vagy sem Stevin müveit, 
A v i z b e n á ll ó t es t ek r ö l irt értekezésében az ugynevezett 
viznyugtani paradoxont állítá fel, és megmutatá, hogy a testek alakja 
mi befolyással sincs arra, hogy azok a viz szinén felül maradjanak 
vagy alámerüljenek. 

Vizéplté!izef. 

A vizépitészet, melly különösen honunkbar! olly fontos ;;zerepet 
l 

játszik, Galilei tanitványainak,tCastelli-nek és 'l'orricellinek köszöni 
létét. Az első elméleti ismereteinek a fo l y ó v i z e k m é r és é
r ö l (1628) kiadott munkájával adá fényes próbáját, a gyakorlati 
téren pedig az Arno lecsapolásával s illetőleg folyóvá tételével tün
tette ki magát. Azon vélernény ben volt il, hogy a folyadékok sebes
sége arányban állana a magassággal, mellyriíl azok lefolynak, mig 
ell eu ben Torricelli ( 160il- 4 7) kimuta tá, hogy n !'im magával a magas
sággal, de ennek gyökéveL Galilei hasztalan igyekezett megfejteni, 
miért nem emelkednék fel a viz valameily csőben vagy a szivattyu
ban harminczkét lábnál magasabbra, de Torricelli kitalálta, hogy ez a 
légoszlopnak a folyadékra gyakorlott nyomásától föltételeztetik, s 
hogy ekként a folyadék ama légnyorná~!ml arányban emelkedik. El
lenpróbáját adá ö ennek azáltal, hogy a vizet az ennél tizenhárom
szor nehezebb higanynyal helyettesitvén, ez most az érintett magas· 
ság tizenharmad részére emelkedett. Eszerint ezen magasság a lég 
sulyával arányosan változik; és ennek folytán feltaláltatott a lég
sulymérö (1643), melly Pascal által csakhamar a hegyek magasságá
nak megmérésére használtatott. 

l.í1Uan. 
A láttan kezdetben igen lassan haladt. Maurolico rendkivül el

més magyarázatát adá azon módnak, melylyel az ember a különféle 
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tárgyakat látja (V e l um i n e c t u m b r a) s hogyan gyüjti össze a 
kristálynedv a sugarakat az idegreczén, ami által mE'gfejté egyszers
mind a szem különbiizö alkalmazkodási képességét a távol- és rövid
látóknáL Azon a ponton volt tl'hát már, hogy a 11zem hátulsó falán 
lerajzulódó képecskék hletkez~séuek m~gyaráza1át adja, annyival is 
inkább, hogy másutt megfejté már a képnek valameily homuru tü
körben való képzödését; attól :tzonbau valúszinüleg azon nehézség 
tartá vissza, hogy telj<;Jsséggel nem tudta magának megmagyarázni, 
miként legyen az, hogy a tárgyakat valódi állásukban lá~juk, noha 
azoknak az idegreczén lcrajzolódú képök felfordítva vagyon. A ná
polyi Giambattista Porta (-l!ilf>) a sötét kamrát (camet·a ob
scura) találta fel 1) s Magia naturalis czimü munkájában a 
látás különféle tünernényeiriíl értehezett; de állandóan azon nézet
hez ragaszkodván, hogy a szt•mLPu ngyanllz történik, ami a sötét 
kamrában, nem tudta, hogy a ~zem tllfdlyik részén rajzolúdnának le 
a tárgyak, s a látás fő eszközének a kristá.lynedvd tartá. ~okat irt a 
sik, homoru, domboru és gyujtl• tükrökrl.il, küliinösen pedig az arcz· 
ismérl.il, ameily utóbbi téreu odáig jutott, hogy azt hinné, miként a 
vonások külslí allmtának kijavítáRa által a lélek hajlamai ill módosit
tathatnának. 

A XVII-ik szálladLau a látlau twgyubb haladást tett mint va
laha. Keppler Vitellio lengyel bölcsészhez irt P a r a l i p o m e n e n
jében ( Hi04) a szemnek a látásra olly all<almas szerkezetét fejtege té 
eltalálván az idegreezének rendeltetését s a látás hiányainak okait, 
midön a lénysugarak az idegt·eczéu iuuen vagy tul eaö ponton talál
koznak. Igaz, hogy nem található fel abban a _jfllenkori szabatosság, 
B azt sem lehet állítanunk, hogy kileKte volna a sugártörés törvényét, 
de mennyi uj eszmét tár fel, B minö lángelmét árul el. Kutatásait 
tovább is folytatván, kiadá D i o p t r i c a czimü munkáját ( 1611 ), 
rnellyben azon véleményt táplálja, hogy a sugártörés szöge egy har
mada volna a bcesé!!i szögnek, ameily föltevés általában véve hamis 
ugyan, de az általa használt iivegek természetét tekintve elég sza
batos. 

Ki találta legyen fel a távcsövek et, hosszas vita tárgya volt; 
ugy látszik azonban, hogy azok felfedezése Lippershey Jánosnak 

1) A láttaui karuarát. m!u Leou Battista Alil~rti találta fel; de a ~ötét ka· 

marát is leirták má1· Lionarrlo da Vinci és Cardano még Porta előtt (Láscl Libri Hist. 
des mathématiquea en Italie, IV. köt. 2 sz. 1 kiilönöRen peilig Ciccriano VitJ"u!Jiu.• 

hoz ú·t r.ommentá~iáhrtn (a a.q lapon) található f"l 1\llllak ré•v.lPtl'~ lPil'áS:J. 

nf>* 
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vagy .Jamwn Zaclmriás midddburgi szcmüveg-késziWnek rovandó 
fel érdemül (l liO!)), kit Galilei, mint érin tök, csakhamar utánzott. A 
távcső kezdetben csak egy domboru tárgy-lencséből és egy homoru 
szemleneséből állott; az illy távcső azonban olly szük határok közé 
szoritá az emberi tekintetet, hogy csodálnunk kell, miként lehetett az 
elegendő Galilei nagyszerü felfedezéseire. Keppler nem sokára rá
jött, hogy két domboru üvcglencsébfíl is lehetne azt késziteni; minek 
következtében a század közepén a. csillagászati távcső jött haszná
latba, a hollandi ezentul csakis látcsöveknél alkalmaztatván; és ekkor 
lettek láthatókká Jupiter holdjai, Venus változásai s a ködfoltok. 
Ugy látszik, hogy a górcső is i.;;meretes volt már Hollandiában, midőn 
azt Galilei feltalálta; s valamivel később két domboru üvegleneséből 
gyártatott az, holott a kezdetben készitetteknél a sze ru lencsék homo
ruak valának. 

Dedominis Antal spalatoi püspök D e r a d i is l u c is i n v i t
r c is p e r sp e c t i vis e t i r i d e czimü munkájá.ban igen körülmé
nyesen ismerteti a szivárvá.nyt, annak szineit a sugártörés által ma
gyará.zván, s ezen nézetét egy, a szem és na p közé helyezett s vizzel 
tölt üveggömb segélyével be is bizonyitván, amikor t. i. a sugár a 
beesési szög szerint kiilönféleképen jutott a szernhez. Valóban meg
lepő ezen elmés felfedezés olly férfiunál, ki semmi más jeiét nem 
adá tudományos készültségének. 

V égre Cartesi us D i o p t r i c a ( 1637) czimü munkájában a su
gártörés törvényét akarja fejtegetni s megmutatja, hogy a beesési 
szög sinusa ugyanazon közegben állandó viszonyban áll ama szög 
sinusá.val, mellyben a sugár átmenet közben megtöretik; változván 
azonban aszerint, amint ama közegek nagyobb vagy kisebb sugártö
rési képességgel bírnak. De Willibrod Snell hollandi mérnök már 
husz évvel el ö b b e gyengeté ezen sz ép és egyszerü törvényt (ez tör
ténvéu Cartesius minden egyéb felfedezéseivel), s nyilvánosan tani
totta is azt, jóllehet könyve még akkor nem jelent meg. Ugyancsak 
CartesiUB Dedoruinis érintett érdemét hallgatással rnellözve a szivár
vány elméletét adta elé, a külsií ívet a napsugárnak a vizcsepp ben
sejében történt második visszaveriJdése által fejtvén meg. Minthogy 
pedig mindenki azon kérdést tette, rr!Íért volna az, hogy ezen meg
törött fény a szemct csak k{~t ívben R bizonyos szögiik alatt és bizo
nyos átmérökkel érinti, ahelyett hogy p1·ismaticus fényét a fellegek 
minden cseppjeire kiterjesztené, azt felelte , hogy miután a fény a 
vizcseppheu megt/irt és vis,zaveriídiitt, egyetlen fénycsomag sem 
btrtja meg Wbb!~ sugarainak p:h·huzanwsságát s küvetltezésképen 
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azon tömöttséget ::;em, melly elegendő volna arra, hogy szemeinkre 
hatást gyakoroljon, kivévén azon kettőt, mellyek a naptól az evvel 
átellenes pontig vont tengely által létrehozott eme két szögöt képe
zik, amiért is két iv tűnik szemeinkbe. 

A távlat (perspectiv) a szép müvészetek érdekében tanulmá
nyoztatott; Dürer Albert a gyakorlati téren igen szép előmenetelt 
tett abban s ugy an csak ottan helyes elveket tanított, a sienai Baldas
sarc Peruzzi pedig Bibiena Calandrája számára készitett diszitmé
nyeiben a távlat kitünő meaterének bizonyi tá be magát. A tudomány 
nzen ágában mint irók csak olaszok szerepeltek, illyenek valának a 
borgo-sansepolcro-i Pietro della Francesca, továb bá a velenezei Da
niele Barbaro, ki egy bevégzett értekezést ádott ki arról (1568), 
ngyszintén Barozzi, lgnazio Danti és mások ; mértani alapokra azon
ban csak Guidö Ubaldo, del Monte őrgróf fekteté azt (1 600). 

William Gilbert ( -1603) angol orvos, ki Fra Paolo Sarpi sze
rint Vietával együtt csak maga irt volna ujat a XVI. században, 
P hys i o l o g i a n o v a d e Ma g n e t e czimü értekezéRében olly 
tételeket állitott fel (lGOO), mellyek azután is érvényben maradtak. 
A föld delejességének hypothesise teljesen az ö sajátja. 

HARMINCZBETEDIK FEJEZET. 

T e r m és z e t b u v á r o k és O r v os ok. 

Aristoteles, ezen megmérhetlen tehetségü férfiu, annyi ismeretet 
gyüjtött össze s olly hatalmas synthesissel, hogy annyi század mulva 
i!l a természettudományok meatereinek élén maradt. Milly iszonyu 
távolság létezik pl. az ő lángelméje s egy Athenaos, egy Oppianus, 
egy Aelianos sot maga Plinius férczmunkái között. Irodalmárok B 

nem természetbuvárok valának ezek, és mégis mindannyian, különö
sen pedig Aelianos, nagyobb azorgalommal tanulmányoztattak a kö
zP.pkorban mint Aristoteles. Ezek nyomain bolyongott a világ, in
kább a különczségeket s a csodás természeti tüneményeket mintsem 
az általános törvényeket fürkészve ; teljességgel nem fogván fel, 
hogy a rendkivüli tünemények okai csakis a azokottabbak okainak 
kifürkészésével volnának feltalálhatók. A természettudósról, ki egy 
kö esését vagy rózsa fejlödését tanulmányozná, mindenki azon vé
leményt táplálta volna, hogy lealja'litá magát, _vagy épen bolondnak. 
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tartatott volna, ha elmondja, hogy holygúnkat éi a többieket, a nap 
tengelyköriili forgását. és az iitél' vm·ését iisszhangzó törvények sza
hályozzák. Következésképen minclen ÖRt!l'lefiiggés hiányában a ter
mészet még rnindig csodák sorozatán ak tekintetett. Illy vélemény ben 
voltak erről Sevillai Isidor, Al bertus Magnus, Philon Emanuel, Vin
cent de Beauvais és más férczmunka-irók, kik nem magát a termé
szetet, de a könyveket tanulmányozták. Miudazáltal a józan észlelet 
~zelleme most utat kezde törni magának. A büvészet s a csodatevő 
~yógytan a növények legelrejte ttebb és legkülönösebb részeit kutatá, s 
ekként maga a tévely elemzésP-re kényszeríté embereit 1). A balis
mével (ichtyologia) a XVI. században a Civita di Castello-i Salviani 
ii~lalkozott j Rondelel, n boncztan elsö tanára Montpellierben, vizs
g-álat alá vevé a régiek állításait, megveté a módszeres felosztás alap
,i:it, melly maig is követtetik, s valóban keveset lehetne hozzáadni 
ahhoz, mit a l~'öldközi-tenger halairól irt. Felitimuita öt honfitársa 
Belon, ki keleten és Egyiptomban ntazván, onnét számos különcz nö 
vényeket hozott be Europába s általában több uj ismerettel gazda
~itá a természettudományt mint elődjei és kortársai egyiittvéve j 
P.zenkiviil észrevevé a természetben létező typusok meglepő egyfor
maságát., szembe állítá egymással az ember é>~ madár csontvázát s a 

haJ>onló ré~zeket egyenlően nevcz~e cl. Me rész gondolat volt ez azon 
időben 1;s el:iö lépés az organicus ö~szctétel egységének bebizonyitá
~ára, mellyréíl az elmélet terén már t\ ri~totelesPek is tiszta fogalma 
volt. 

(,it~S!41Wr. 

A :.-.iirichi G essner Komád (l fi ln -Ilf>), ki épen olly férczelií 
( comp1lator) vAla mint W otton és Lonicer, csakhogy ezeknél terjedel
mesebben és nagyobb kritikával irt, n természetrajz valamenynyi 
ágait illetiileg összegyüjté a régi és ujabb ismereteket és sajátjaival 
nagyban öreghité azokat. Aldrovando lemásolta, Johnston kivonat
ban adá, mások ismét felhasználták e munkát, anélkül hogy idéznék; 
Cuvier 2) pedig a jelenkori állatisme ( zoologia) alapítójának nyilvá-

1) Porta Hzintén azt l:mitja, hogy va1·ii ~uul planla1'Um bulbi, qui animali-
1t'ln teates mentinnlur, praesertim lvxuriosorum . . . Natura hominum generaliord 
SfllageM. hac testicularum imagine ad vire.y velU'I"eall, ad concf1Jlum, ad prolem eas 
valtre significavit . . . IV-ik könyv 18 fej. Az I-sö fejP.zetben pedig: Planta
rum parte8 soorpionem inte9rum repraesentantes, ad eius murau11 vale1·e • • . És a 
III-ik könyv 51 fejezetében: Fnu:tua uterum referente.• et fructuum involucra, ad 
ut•nm& et pu.erarum involucra, .rive secundinas. "a.lP.1·e. É~ igy tovablJ. 

') I<~gyeteme~ T~;~rmtiRzetrajzó.b Rn. 



nitja fiZI~rr.iíjét. Ha napjainkban az ember nem is bírná magát elha
tározni annak átolvas~i.sát·;~, a ~zaktud,ísok alig nélkülözhetik azt, mint 
olly munkát, amrlly az e tárgyban clöbb megjelent összes müvek 
rövid tat·talmát adja s ezenkiviil a jelenkori tJiclomány első eredmé
nyeit is magában foglal ja. /\ tmNtetet képez ez azon korból, mally
ben a férczelgetés vég-r.iídik, abhR, mellyben az észlelés kezdődik. 
Természetes osr.tályzatokat nem állit fel '), de gyakran utal a lé
nyek közötti hasonláságra; mindegyik állat Jeirásánál tekintettel van 
azon nevekre, mellyeken az a különféle nyelvekben neveztetik, to
vábbá ezen neveknek az állat tulajdonságaival való nyelvtudományi 
rokonságaikras a tulajdon értelemben vett és képes beszédbeni ér
tcményökre, ugyszintén annak küls~jére, haz~jára, természetes cse
lekvényeire, szokásaira, ösztönére, valamint arra is, hogy mire hasz
náltatik; ezenkivül pedig egy kiili:in részben azokról mint táp- és 
gyógyanyagokról értekezik. Terjedelmes vázlat ez, melly minden
!'Setre anól tanuskodik, hogy szerzöje az encyclopaedicus osztályzá
sokban nagy jártassággal bit·t. Első ,-olt, ki természeti gyüjteményt 
;~la pitott, csakhogy Amerika felfedcz~sénPk 1'laczára kevés állattal 
gazdagi tá a, már iRmcrtek számát. 

A ldrowmdo. 
A bolognai Ul is se Aldrovando (l fi 27 -1605) mint gyermek az 

atyai házból elszökvén idestova bolyongott, mindenütt s mindent ész
lelve. Később gazd:tg örökségét utazásokban, természeti ritkaságak 
és mükincsek gyüjtésében emészté fel ; töbh rajzolőn és metszőn ki
vül egy állat-festészt harmincz éven át kétszáz aranynyal díjazott. 
Nagyban támogattatott szülövárosa tanácsa által, ameily örökölvén 
Híle rendkivül gazdag gyüjtcményét és könyvtárát, sokat költött ti
zenhárom ivrétü kötetre m~nő s az előbb megjelent enemü munkák
ból összeférezelt T e r m és z e t r a j z á n a k bevég2ésére és kinyo
matására (1599-16~R). A szerzö által bevégzett s egyszersmind 
a többieknél sokkal jobb részek a madár- és rovarisme (Ornytholo
gia, entomologia), mellyek famctszetü táblákkal vagynak ékitve s 
riivid de szabatos Jeirásokkal megrakva; kár hogy kora tudóskodó 
szellemét követve tulhalmozta mnnkáját a költészetből, mythologi
ából és czimertudományból vett idézetekkel s ezenkivül észleleteit 
élményeivel s a természeti igazságokat az emberek találmányaival 

1) Mindazé.ltal leonea animalium czimü müvében a négylhbnaknt S7.elidekrt> 

éR vadakm oNztja, ~ az t•Hibhieket. ktit, a?. ut{>hbiakl\t négy osztlllyba sorozza. 
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vegyi té. Ges;ner betüsoros lajt;tromát egy rendszeressel helyettesiti; 
de bdeteszi abba mindazon fajokat, mellyeket valaha a képzelet ki
gondolt. Jól mondá tehát Buffon, hogy ezen munkát tizedrészére le 
lehetne szá llitani, s még ezen tizedrész sem volna megvetendö. 

Eközben számosan egész szenvedélylyel üzék az illynemü ta
nulmányokat, s ami azok tökéletesitését nagyban elösegité, mindenki 
egyes ágára szoritkozott j Fabio Colonna a kagylókat tanulmányozta, 
a tudományosságot észlelettel párositván, s különösen a bársony-csi
gákról értekezett; Pietro Olina a madarakat, Mouffet Tamás a rovn.
rokat tanulmányozta, mig Marcgraf és mások a távoleső tartomá 
nyokban uj faj'lkat kerestek fel. Késöbb (1653) a skót John John
ston Siléziában letelepedvén a tudomány ezen ágában megjelent müc 
vekböl egy egészet alkotott, rézmetszetü táblákat csatolván ahhoz. 
Az arras-i Clusius (Charles de l' Ecluse) E x o t i c a czimü munkájá
ban, melly a régibb müvek kivonatait is magában foglalja, néhány 
uj majom-fajt, az 6-világ nagy hangyáját, a három ujju lajhárt, egy 
vagy két pánezéloe állatot s a kiveszett pompás madarat, a dodo-t 
ismertette meg. 

t'nbrizio. 
Az acquapendento·i Girolamo Fabrizio ( 1537- 1615) egy köny· 

vet adott ki az állatok nyelvéről, e gazdag, de még eléggé nem ta
n•Jlmányozott tárgyról, azt fürkészvén, vajjon vagyon-e azoknak 
nyelvök, minö legyen az s miben különbözik az emberekétől és más 
fajokétól, mire használtatik, hogyan fejezik ki érzelmeiket, hogyan 
lehessen azt megét·teni, s mi legyen annak a mtiszere. Az irók tekin· 
télyére s kUiiinösen a vadászok és pásztorok tapasztalataira támasz
kodva bebizonyítja, hogy az állatok hangjaikat változtatván, ezáltal 
azt eszközlik, amit mi a betü-hangokkal j de ami beszédünk sokkal 
tartalomdusabb, mert gyorsabb természctii és számosabb elemekből 
áll j ezenkivül mi hajlékonyabb ajkakkal és nyelvvel birván 1 innét 
származik azon változatosság éil kevcrék, mellyek a beszédet képe
zik. Az állatok az övéiket érzelmeik nyilvánítására használják. l(i 

fejezik pedig magokat, igy folytatja Fabrizio, taglejtés 1 tekintet, 
hang, kiáltás és szó segélyével. Igy pl. a kutya el akarván a mási
kat hajtani azon helyről, hová ő maga kiván helyezkedni , avval 
kezdi, hogy haragosan néz rá, azután jelentményes mozdulatokat 
te~z, fogait vicsorgatja s végre ugatáshoz fog; a férgek és az ezek
hez hasonló más alsóbbrendű állatok csak a két elsií móddal birnak j 
n<imelly halak uszó-szárnyaikkal vagy kopoltyujokkal adnak bizo
nyos hangokat. A rovaroktól megtagadja a szavukat, jóllehet han-



gok által ezek is kifejezik érzelmeiket; az ökriiknek, szarvasoknak 
cs más négylábuaknak inkább szavaik vagynak mintsem beszédök j 
de valódi beszédök vagyon a macskáknak, kutyáknak, madaraknak, 
csakhogy e tekintetben alább állanak az embereknél, kik világosabb 
és határozottabb kiejtéssel bírnak. Az állatok megértik, amit mi ne
kik mondunk, annál inkább meg kell értenünk nekünk öket. Fabri
zio az öröm, vágy, fájdalom és félelem négy szenvedélyét vizsgálván 
a kutyán és tyukon, bevallja, hogy e tekintetben nem sokra ment. 
Végül bebizonyítja, hogy egy állat sem vetélkedhetik az emberrel, 
miután az ö fő müszerök a torok, holott az nálunk csakis a magán 
hangzók kiejtésére használtatik. 

De vajjon képesek legyenek-e az állatok egymással egyes té
nyeket közölni vagy milly fokig birjanak a beszéddel fogairuakat 
kapcsoini össze, mindezek olly feladványok, mellyeket ö nem érin 
tett s a mi bölcsészeink mindeddig meg nem oldottak. 

Füvé~zet. 

A Sz. Márk könyvtárában létező növénytani kéziratok közöl 
különösen emlitést érdemel a velenezei Benedetto Rinio L i b e r d e 
sim p l i c i bus czimü munkája, melly 1415-ben jelent meg, négy
száz harminczkét növénynek Andrea Amadio által készitett hámu
landóán szép ábráival ékitve s azok latin, görög, arah, szláv és né
met neveivel megtoldva. Ugyancsak itt találtatik Pier Antonio Mi
chiel öt kötetes Egyetemes növényrajz-a, mellyben körül
beliíl ezer növényfaj vagyon Jerajzolva és szinezve, a különhözö 
nyelveken megncvezve, jó leirásvkkal kisérve s gyökereik, leveleik 
és magvaik alkata szerint rendszeresen három osztályba sorozva 1). 

Giorgio Valla, Marcello Vergilio, Ermolao Barbaro velenezei 
főnemes, Nicolo Leoniceno, Giovanni Manardo egyedül a régi füve
szek értelmezésére szoritkoztak j de az akkori számos utazások min
denkit meggyőztek arról, ho~y e tekintetben még korántsem monda
tott el minden. Oviedo di Valdes első írta le az Amerikában látott 
növényeket; öt követték azután Cabeza de Vacca, Lopez de Gomara, 
Thevet, Lerí, Monardes, Acosta; mások ismét Ázsiából és Afrikából 
hoztak be uj növényeket. A sienai Andrea Mattioli Dioscorides-t 
értelmezte és számos észrevételekkel gazdagította. Eközben szük
ségét .kezdék érezni a füvészkertekn(}k, s ekként a ferrarai Antonio 

1) De Vislani, lllu.,lrnricnP- ,ZP,/le pianle mwtw e J'are deU' orto di Padova. 

1840. 



Musa Bra~o;av.,la (- 1:177), ki ;w; órtldrnor.iík és ,·~s?.leliik kiir.iitt átmr~
nctct kP.pczctt, Fenarában alapitott ~gyr·t; Veluue~Ún<'k már t:~:~fl

tól fogva volt. egy gyb~yás:ilati kPrl_iP, kC:siiLb p('(! ig- l i">fi4-hen Pádu
ában a gyúgyfiivek ismerteté.;ére egy tanszéket s ennek számára egy 
kertet :tlapitott, s általában tartományaiba•• annyi filvészkertje volt, 
Iamennyi egész Olasr.országnak; Florencznt~k is volt füvészkertje 
valarnint Piaának is, a bolognai Luca Glaini-tiíl nyC'rvén ar.t ajándék
ban, ameilyet késiíbb Fel'{linánd nagyherc?.ep: á:r.siai é!l amerikai nö
vényekkel gazdagított. 

Az első növénytani táblák, ugy látszik, azok, mellyek 1480-Lan 
I~milio Macro D e v i r i bus p l a n t a r um C?.imü költeményében 
megjelentek; ezeket követték 1493 han a Pier Cresceuzi munkájá
hoz csatoltak. Maranta l !)59-ben egy rendszert adott ki a gyúgyfü
vek tanulmányoz:isn n;g•.·tt; Prospero Alpino pedig a kávé-cserjét 
it•ta Ic. De a növények cs11.kis kiváne>Ít!ágból vagy gyógyászati s,.;em
pontból tanulnuinyoztattak, ugy hogy azok lajstromai betiirendben 
készit tettek. Gessner czélszerüebbcn rendezé azokat, legalább jobban 
lliÍJJt az állatokat, t. i. nem leveleik és gyökeik de állandóbb életmű
veik mint pl. virágaik, gylimiilcsc~k s magvaik szerint, ami által 
megalapítá vagy legalább elömozditá a természetes osztályozást. Jo
acltimus Camerarius, Melanchton bensö barátja, számos füvészeti mun
kákat hagyott hátra. E tudomány megalapitói közé tartoznak Lobel 
és Dodorns bclgák, továbbá Charles de l' EclUI;e, ki abba csinos irályt 
bozott be, azt tanítván, hogy mindent el lehetne mundani, anélkül 
hogy az ember sokat mondana. Megemlítésre méltó még itten a hey
desbach-i Bock Jeromos (1' r a g us -15i",4). e jó orvos és türelmes 
ÚS:i!ólelö, ki növénytani mun kájába~ mindig a fajok ismertető jegyeire 
támaszkodott. 

(:~~;alpi no. 
Az arezzo-i Andrea Cesalpino (1519-1603), a tudományok 

minden ágában olly jártas eme férfiu, sokkal jobban osztályozá a 
niivényeket, bizonyos csoportokba sorozá ugyanis azokat különösen 
pedig a szikeseket, gyümölcsképző szerveik alakját és elrendezését 
vévén evégre alapul; kimutatá, hogy a magvak és az állatok tojásai 
küzött egyformaság létezik ; számos igazságot napfényre hozott, 
mellyek helyessége csak késöbb bizonyult be, s egészen Linné-ig 
egy természetbuvár sem multa iít felül 1). Ezen kitünő természetbu-

lJ nCeMulpino értekezést" tizcuhat kiinyvre vagyon foloMztva: az el~ö R 



vá1·, kit Uuvicr az ásványtaní mc\dszerck nemtiíjének é!l ~lkotójának, 
Linné pedig az dsö igazi rendszm·-teremtönek nevez, s aki ~prengel 
szerint elsö kéHzité a corpologicu!i rc~ndszer abc-és kiinyvét, s aki 

11i;vények képzödé~ét fejtc·geti, s ilten vagynnk )~téve a növényi honcz- és éleitali 
aiH pjai. .J 611ehet Cesalpino ~ltalában tAgadja, hogy a 11övény~k közölt nemkii
liinl>ség létezn~k, mindazá.ltal sok esetben elismeri azt éM tökéletE"sen megegyez 
szAzadunk füvészcivel, bimeknek nevezvén azon egyedeket, mellyek a porzók:~t. 

é.< niíknek azokat, melly('k a gyümölcsöket hordják i ennek daczára azont.nn 
r~gtöl fog,·a az ellenke>zÖ vélemény vE"rgödött tulsulyra. Egész szahalo~sággal 

tn~l{iRmerteti ö a növények belsli szarveit; azt tartá., hogy azok életer~je a hél
h~n rejlik, ml'llyet ll 11 növény szivének s 11 gyiimölcsök kutfejének tekintett., 
mig ellenben a viriig többi részei, mellyek'lt igen helyesen megkülönböztet, a 
f:'tbt'•l é~ héjból származnilunk ; ngy hogy sZ<•rinte a virág csak a bel~ö részek 
1.. itvrj .. szkedése volna. Linné szintén elfogadta ezen e•zmét, s bövebben kifE"jté 
:tzi Pmlep.•i.9 plo.ntarum czimii könyvében. Rárm;nö fontosságot. tulajdonítson i~ 

vgyúbként Ces11lpino a héln~k, azt t>trtfÍ, hogy 111. R f>ÍI< ollet<'•r!' ntizve eRakis lé
l ezé~ölo: eiRií perr.zeihen volna sziiksége• . 

• A többi tizenöt l;önyv ugyanannyi különbözö oRztál_vzatr,t tár elénk, s 

<'zek be osztja be szerzö az általa leirt növényeket , alapul vévén itten t ·Öl' a 
fák vagy fiivek ékt.t.artamát; 2-or a csiru helycztetését a mxgvakhan; 3-or a 
lr.Yiitnölc•ökben vagy pzek Rfljtjcih<•n IM ez ö magvak szltmát ; 4 ·el· a gyökök"t; 
;, ii1· a virágok é' gyümölesök hitl.nyftt. Ez~n osztályok IIZIIIIIn negyv;m hét sza

k'">.ra, ezek i~mét kilenc,zszkz nngyven fejezetre vag-ynak felosztvOL, mellyek né
mellyike llltJtlános nézeteket tartalmaz az osztályok:tt és sznkaszokat , gyakrau 

pedig a jelentékenycbh csoportok jellemét illetöleg is , . melly~k ma természetes 
c•al;{cloknak vagynak elismerve. Minrlcn rejezet czimét egy nö,·ény neve képe
zi, mellynek leírását adja; néha egyedül áll ez, gyakran pedig ti:ihbekkel eg·yütt, 
mellyek ve>lc nlly viszonyhan >il11111al< mint n fRj a nemmel: ele nem eléggé kl
!;olánosak arra, hogy ezen fejezeteket olly nem~knek tekiothessiik, minöket ko
r" nk füvészei meg:thtpitán ak. Ezeket azután tudományos értt'kezések zárják 
he vonatkoz<llag azon nevekre, mellycket a régiek haszn!dU.k, minök valának pl. 
a görögöknél Theophra~tnR éa ])ioseorides, a rómaiaknál Plinius, kil<et, mint llLt

"'ik, alaposan ismer. 

"Illy munka szeren csé~ átalalmlást vala eWidézendö a füvé,zetben, de sen
ki sem akará követni "zerzöjét az általa kijeleit uton , mindenki félvén ennek 

nehézségeitlll i ii ugyani.< j6val tulszárnyalta kortársait. Bauhin Gásplu azt llllit
ja. h<>gy ö Cesalpino móclszore szarint szándékozott felosztani Pinax czimü mun
kltj!<t, de bevallja, hogy nom érté öt elégg~. Ezenkiviil szokásban volt a fiivé
•zet.i mnnkákat tiihhé vagy kevéss b hé jól sik criilt. ábrákkal felékiteni , Cesalpino 
pe•li;:- egészen száiniizé azokat a magáéból. De egy lényegesebb hibája is volt 
urki, az t. i. hogy az általa használt neveket nem egyeztelé össze azokkal, mely
lyd<kel elődjei és kortársai éltek; annvényeket sajátos és jobbáraolly nevek alatt is
mertt•ti , melly~k Ola~zorsz!gban föleg pedig Toscanában a köznép ajkain diva
tozlak i um iért ho felt>f.IE' neh.:z volt megluttárMmi " növéuyek,·t, mellyekrlll l..e-
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megelőzé Harvey-t a vér keringésének felfedezésében, és Hauy-t az 
:ísványok jellegeinek kristályaik alakjai szerinti megállapításában, 
csak igen későn vergődött tirnévre, nehézkes it·álya, peripatcticus 
fejtegetési modura s Aristoteles iránti tisztelete lévén ennek oka, 
ameily utóbbi kiilönöscn visszatartá öt a szigoru következtetésektöl, 
vagy pedig ellenmondásokba ragadta, ekként az uj felfedezéseket a 
régi állitásokkal kiegyeztetendö. Szerencsétlenségre a növénytanban 
sem volt mindig hii saját rendszeréhez; ezenkivül a fajok rokonsá
gával nem törődve a füvészet tanulmányozóinak lehetetlenné tevé, 
hogy elődjeik fáradozásait saját előnyökre felhasználhassák. Segitett 
azonban e hátrányon az amiensi Jean Bauhin (-1613), ki vallási 
Yéleményei miatt Schweizba menekülvén, ottan egész életét a növé· 
nyek tanulmányozásában töltötte s azokról egy általános természet
rajzol készite, melly halála után több évvel nyomtatásban is megje
knt j s ameilyben történeti szabatassággal le vagyon irva mindaz, 
miről e téren szerzönek tudomása volt. FelUimulta öt fia Gáspár 
(--1 G 24), ki P i n a x czimit munkájában hatezer növény névjegy
zékét s azok rokonfajait adja, megérintvén egyszersmind a nemi és 
faji különbségeket, s mindezekben a régi felosztásokhoz tartván ma
gát, jóllehet ugy látszik, hogy ismernie kellett a természetes rend
szert is. Jobb munka e nemben Parkinson T h e a t r um b o t a n i
cum-ja. Fabio Colonna E c p h r as is (1606) czimü müvében a ne
mek megkülönböztetése által letevé a füvészet alapjait, felhasználván 
evégre Cesalpino elhanyagolt eszméit j s első volt, ki a fametszeteket 
rézmetszetekkel helyettesité. A gombák magváról már Giambattista 
Della Porta teszen említést'). 1592-ben a cseh születésü Zaluziansky 

szél, és Hauhio, ki erre Pinax czimü muoklljábao vállalkozott 1 gyakran tévedett. 
Ugyanazért nem lehet pontosan meghat1l.rozni azon fsjok számát, mellyeket mun
ká.jában érint; azok, kik azt nyolczszázra teszik, csakis a főbbeket vették szám
ba, mert Haller ezerint ezer!ltszázhuszra rugnak fel azok . , . 

"Az elő~zóban, melly telve van olly11s uj és bölcseleti észlelet ekkel, mely
lyck szbadát tulszllrnyaló elméjéről tanuskodnak , egyetlen lapon összpontosítja 
uz elveket s lerakja az 11lapokat, mellyekre 11 füvészet módszerei és rendszerei 
fektetendők • . . Daczára azonban a mnnkll.latoknak, mellyekkel ezen dus tar
tuimat kifejti, mi lényegest sem adott ama vázlatához, ugy hogy ha összes munkáiból 
cRak ezen egy lap maradt volna fel ~zámunkra, ez magliban elég leendett hirno
vének öröltittlstlre." 

Dupetlt Thouars. 
1) Phytognomica czimü mnnkája V. künyvének ll·ik fejezetében igy ir: 

Crmtra anliq"Morum npinionem, planll1.9 omnes semine donalas esse. UgyaneRak ot-
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Me t h o d i h e r ba r i ae l i b r i III. czimü munkájában a növények 
nemzéséről értekezik, megkülönböztetvén a nös hirnea növényeket 
azoktól, mellyek különbözö nemüek j s emlitést tesz a porzószálak
ról (ligulae), a porzsákról (ap ex) sa magzóról (pistillum). 

Ásványtan. 
Az e-lső ásványtaní nyomozásolt Olaszországban tétettek, dc 

Németország csakhamar tulszárnyalt bennünket e téten, sokkal gaz
dagabb lévén nálu nk állvány-kincsekben. 

Agricola. 
A pesaro-i Caroillo Leonardi a régiek müveit férczelé össze 

Sp e c u l um l a p i d um (1502) czimü munkájában j de Agricola 
György (Ba u e r, 1494-1555), a szászországi bányászok orvosa, c 
valódi észleJö férfiu, jóllehet jobban értett a bányászathoz, első volt, 
ki az ásványokat külsö alakjok, tömöttségök és használatuk szerint 
t·endezé. Elszámlálja az addig megjelent s ismert könyveket, mely
lyek az ércztudománynyal foglnlkoztak j állottak pedig ezek egy 
német munkábtil, melly a próbamüvészet.röl, egy angolból, melly az 
érczerekröl, s egy olaszbói, melly az olvasztásról és elválasztásról ér
tekezett. Ő, ki látta a bányászok táradozásait, teljességgel nem hitt 
a bölcseség kövében s a varázsvesszőben , mellyekkel némellyek n 
viz. és érczereket felfedezhatni hiszik, amelly hiedelem, mint láttuk, 
napjainkban is felüté fejét. Mig élt, nagy tiszteletben állott j de 
meghalván, miután buzgó katholikus volt, a protestánsok megtagad
ták eltemetését, s bullája öt napig maradt eltemeletlenül mindenki
nek méltó boszankodására. Nála hat évvel előbb a sienai V annuccio 
Biringuccio Velenczében (1540) tiz könyvet adott ki a tüzmüvészet
röl (pirotechnia), mellyekben az érczekről és félérczekröl, azok ásvá
nyair611 néhány sóról s ezek kivonatáról, az ötvözésről s a rotivésze
tekre nézve hasznos folyamatokról (process us) értekezik s hevesen 
ostromolja az alchimistákat. 

V. Sixtus azt hivén, hogy egy nagyszerü ásványgyüjtemény uj 
dicsöséggel övezné pápaságát, elhatározá, hogy a Vaticánban a 
könyvtárral és nyomdával együtt egy érczgyüjteményt állitand fel, 
mellybe a világ minden részéböJ összegyülendö ásványok volnának 
helyezendllk j és azok rendezéRét a Ramminiato -i Michele Mercati-ra 

tao ezt moodja. : E fangis semen perbelle collegimus exiguum el nigrum , in oblon
gia praeaepiolia vel lit-is latens e pediculo ad pili circumferentiam protenai-9, el 
praecipue ex illi8 qui in Baxia proveniunt, ubi decidentP, JJP-tninP-, feracilate aeritur et 
pultutat P-le. l''ra.nkfurti kiAdás, 15!-11. 367. IAp. 
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( 154 t -n:~) bizta. "Tudósok, kik illyes tárgyakról írtak volna, nem 
hiányoztak (mondja ö), de vajjon kik álliták a szem elé a s~játos 
alakokat, kik világositák fel az olly számos homályos pontokat, kik 
adtak ki e tárgyu munkákat? Mert ha némelly~k mellesleg az illy 
tárgyakat ér·inU~k, azonnal et'lltnek~,ígriíl gyanusittattak, és ekkf!nt 
más ártatlan kútfií eHíHszitésén kelle fáradozniok." 

A kortársai által egekig magasztalt s a pápákka!, kir·ályokkal 
és legnagyobb tudúRokkal összeköttetésben élií Mercati az ernlitett 
museum Jeirásában semmiféle terrnr.~zetes osztályozást nem tartott 
szom előtt, hanem megelégedett avval , hogy az ásványokat azok 
szekrényeinek S()l'a szerint r·endre elésorolja, megemlítvén mindegyik 
tulajdonságait, ugyszintén az azokról forg-alomhan levő különfél1~ 

véleményeket. Mindazáltal igcu ér·dekes figyelemmel kisérni a pa
)eontologia Rlsö lépéseit, ameily tudomány késiíbL olly fontos sze
repre vala hivatva. Mer·cati az á~vány-c8ontokban csak szokatlan 
iisszeniivéseket veszen é~zre:éslidiomor·phi vagy sajátságos alaku kövek 
név alatt egy kfilön szekrénybe helyezi azokat, ,uint "a természet 
ár·tatlan játékát, melly nekünk ekként a szobrászatban és festészet
ben kezdő leczkéket :1kart adni." Hogy azonban némellyek az ál
latország maradványainak vélték azokat , kitetszik czáfolataiból, 
mellyekben azt bizonyitga~ja, hogy azok a hegyek csucsaira vagy 
a mélységekbe teljességgel nem vitethettek. De mesterének Cesa.l· 
pinonak sokkal világosabb fogalma volt ezen ujonszületett tudo· 
mányról, czáfolatot irt saját tanítványa ellen éR olly módon tárgyalta 
11z ásványtant, hogy 11z ösHzetételen alapuló rendszerekre mintegy 
utat rnutatott. Ugyanis az ásványokat földekre, savakra és olly 
anyagokra osztotta, rnellyek a vizben feloldódnak vagy kiitve marad
nak; azután ismét kevésbbé fontos jellegeik szerínt osztá fel azokat: 
igy pl. a földeket soványakra, kövérekre, szinesekre és gyógyere
jüekre; a köveket pedig sziklákra, márványokra, drágakövekre és 
szerves testek vagy növények szülernényeire. Az ásvány-kagylók a 
tengerből származnak, ameily visszahuzódván a szárazföldön hagyá 
Rzokat j a hévvizeket azon melegség hozza létre, melly a föld gyom
rában a különféle vegyülések és égések következtében áll elő j hiszi, 
hogy az ásványok valamennyien képesek mértani alakokba jegecze
sedni ; az ólom-éleget bizonyos légszerii anyagból Rzármaztatja, melly 
illtal az ércz sulyban növekedik - hámniaodú eliísejtése Hauy és 
Lavoisier felfedezéseinek. 

A veronai Girolamo Fracastur1, (t4t'3-1553) az ásvány-kagy· 
Jókras a kősziklákban kiilönösen pedig a Boica hegyén Jévökben 
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találtató kövült halak1·a s más illyes állatokra és növényekre fordit 
ván figyelmét, azok fekvéséből azt következtette, hogy nem ugyan
azon egy idöszakban temettettek el 1)- Egyike vala ö a leghirneve
sebb orvosoknak és tudósoknak; az elrejtett okokat a parányok mü· 
ködésével helyettesité j a testeket Pllyanoknak tekinté, mellyek egy
mást vonzanák j a villanyos, delejes és élettani tüneményeket bizo
nyos megmérhetlen (imponderauile) alapelv1·e fekteté j Om o c e n
t r i c i müvéuen elsö adá a csillagászati lencsék eszméjét 2) j s a 
mellékköröket ( epicycli) ostromo"lván , nagy ban egyengeté az utat 
Kopernik rendsze1·élwz. 

Gessner nem dönti el, vajjon a cseppkövek állati termékek-e 
vagy pedig, mint azt többen hivék, szervetlen testek egyesülése kö
vetkeztében jöttek-e létre. Erkiirn a próbarutivészetről értekezett. 
Bernard Palissy (-15!:!9) porczellángyártó és festő a francziákban 
felébreszté az ásványok tanulmá11yozása iránti kedvet (1575), egy 
ásványgyüjteményt állitott fel s eltaláita, hogy az ásvány ka gy Iók 
nem a Noe idejében levö vizözön által rakattak legyen le a he
gyekre. 

Azon muzeumok, mellyekben mindenféle ritkaságok összeltal
moztattak, s amellyek számára a nyeglék szándékosan különcznél 
különczebb állatokat készítettek, az eszközök illy szükében nem va
lának haszonnélküliek. 

..eh·e!!(". 

Ezen ritkaság-gyüjtők között különösen kiemelendő a proven
ee-i Nicolas Peirese (1580-16:37), egy régi olasz család ivadéka, ki 
daczára gyenge egészségének kora fiatalságától kezdve nagy kedve
lője vala a tudományoknak, s rendkivül gazdag lévén számos ritka
ságokat gyüjte össze a müvészet és tudomány köréből s nagy érdek-

1) Lionardo da Vinci kéziraUliban a töubek közölt ezen iga~sá.g ls érint
ve van ; ugyanis egyik czikkébeu a jöld régi dllapoláról értekezvén, megczáfolja 
azokat, kik azt állitá.k, hogy a kiilönbözö lwru k~gylókat a természet s a csilla

gok befoly1ba képezbette s hogy a fövényeket különbözö idöl<hen különbözö roa
gulatokra vihette; és egy cseppet st>m hab o zoli határozotillo ~ilwl. kelni awn 

igazsé.g mellett, melly mindinkább erősebb alapot. nyer, hogy t. i. a szárazföld le!!"
nagyobb része egykor tengerfenék volt. 

') Beszéli, hogy a csillagok észlelé.,e végett bizonyos iivegeket hasznAlt, 
mellyek segélyével a hold és csillagok nem lát,zottak távolabb állóknak mint a 
magas tornyok CRucsai (II. Mzak. :!3 fej.) ; és hozzAteszi: .,Ha valaki ezen két 
szemüvegen át néz, egyiket a másika fölé helyezvén, mindPn táq1;y~t llll!.rYobh. 
nak és közelebb állónak Int." (II. szak. 8. fej ) 
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kel viseltetett a kntatások iránt. Sokat utazott i tanulmányozta a 
kövületeket és állatnövényeket, anélkül azQnban hogy gyanitaná, mi
ként ezek álla tok volnának i olly kertet tartott minővel maga a. ki
rály sem birt; elsü volt, ki az indiai jasmint, a mecca-i tököt, az 
egyiptomi papyrus-cserjét, a paprikát, s más keleti növényeket sőt 
a kókusfát is Europába átültette. Galilei felfedezéseiről értesülvén 
egy távcsövet szerzett magának s avval Jupiter holdjait észlelve 
megérté, miként lehetne azok segélyével a hosszusági fokokat meg
határozni. Találmányai tökéletesítésével vagy közrebocsátásával nem 
sokat gondolt, megelégedvén, ha ezeket azok rendelkezése alá bo
csáthatá, kik evégett hozzá fordultak, s ha a tudósokat támogathatá. 
Egyike ezeknek, Gassendi, életét irta meg, tőle pedig terjedelmes 
levelezése maradt fel, mellyet jelesebb kortársaival folytatott.. 

Vt>gylao. 
A vegytan még mindig a bölcseség kövének s az általános 

gyógyszernek kutatásában fáradozott, mignem Basilio Valentino némi 
lendületet adott annak. Az általa antimoniumnak nevezett stibium 
erejéről irt értekezéséből csakis a Hyppokrates, Galenus s más ko
rabeli orvosok elleni piszkolödáso k és kifakadások érthetők. Azon 
jelentékeny sze•·ep, mellyet ezen tudomány Paracelsus gyógytanában 
játszott, némileg elösegité annak fejllidését; és a Rosenkreuz társu
lat tagjai ujjá akarván alkotni az alchimiát, az élettant (physiologia) 
a vegytan megvilágítására alkalmaztál!:. Azonban a párizsi orvosi 
kar (1603), melly a vér keringését, csupán azért mert ujitás volt, 
elvetette, a vegyészeket méregkeveröknek, az antimoniumot pedig 
minden esetben méregnelt nyilvánította. Mindazáltal Van-Heimont 
( -1644) müveiböl már látni lehete, milly jelentőségre fog emel
kedni e tudomány, mellyet ö olly szerencsésen alkalmazott, daczára 
annalt, hogy különLen a litkos tudományok nagy híve volt. 

Uont'zfan. 
A boneztant a bologn~~:i Mondino költé uj életre, kinek e tárgyu 

munkája az olaszországi oskoláknak három századon át egyedüli ké
zikönyve volt, az időnkinti felfedezések commentár alakjában csa
toltatván hozzá. Követői közöl kiemelendőnek tartjuk a carpi-i Ja
copo di Berengario bolognai tanárt, kinek Portal számos felfedezé
seket ró fel érdemül, jelesen RZ idegreeze előtt levő szaruhártyáét 
is, ameily különben Alpinonak tulajdoníttatik. Tanítványainak azt 
ajánlja, hogy ne arra ügyeljenek, mit mások mondanak, de önmagok 
észleljenek; ü maga több száz hullát bonczolt fel, ami akkor Olasz: 
országon kivül példátlan vakmerőségnek tünt fel. Elsii volt, ki ira-
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taihoz ábrákat csatolt, hasznára forditván a szépmüvészeteket, vala
mint más részről ezeknek is nagy előnyére szolgált a boncztan. Li
onardo da Vinci tudományosan és bölcseletileg vizsgálta az emberi 
testet s a festészeti boncztanról egy értekezést adott ki. Sokan után
zák öt, a többek köztDürer Albert(D e h u ma n i c o r p o r is s i ru m e
t r i a 1524), a (érfi és nöi testeket mértani ábrákba azoritván; feles
leges söt tulzott s emellett haszonnélküli alkalmazása a tudomány
nak. Walter Ryff (1541) strassburgi orvos tizenkilencz boneztani 
táblát készite, mellyek a Berengarioéit jóval felülmulták. 

Az első boneztani ruuseum felállitása, ugyszintén a kömorzsolás 
(lithothrypsia) elsií ismerete és a kór-boncztan (anatomia patholo
gica) alkotása a nagy boncztudósnak, a legnagoi Alessandro Bene
dettinek tudandó be érdemül 1). Mint a VIII. Károly ellen müködö 
velenezei hadsereg föorvosa leírta e hadjáratban vivott csatákat; és 
Haller a gyógyászat terén első eredeti írónak nevezi öt. A florenczi 
Benivieni már jöval Paré előtt alkalmazta az érlekötést s más felette 
nehéz és fontos mütéteket szerencsésen hajta végre. Ugyancsak ö a 
kórboncztan terén szép mütéteket vitt véghez egy gyomorkeménye
dés, cseplez-fekélyesedés, vérhabarcz és epekő kezelésénél 2). 

Francziaországban Guido Chauliac tünt ki a boncztanban. A 
német származásu Günter, ki Párizs ban a boncztudomány els ö tanára 
volt, a hallérzék szerkezetét irta le, tagadván, hogy a vele született 
lég volna annak közvetlen müszere. 

Gaspare Tagliacozzi a hiányzó testrészek mesterséges beraká
sát tanítá; Siciliában azonban, mint mondatik, már 1400-ban fordul
tak elö olly esetek, hogy az ajkak és orrok mesterséges uton pótol
tattak 3); ameily mütét egyébként inkább csodálatosnak mint hasz
nosnak mutatkozott. A provence-i születésü Pierre Franc véletlenül 
a fensőbb kömetszést fedezte fel, és a kömetszésnek számos módja 
találtatott fel. Jacobus Silvius (D u b o is), Günter tanítványa, elsö 

') Aliqui intus in ·ve~cica aine plaga lapidem conterunt ferreis inatromentis. 
Benivieni beszéli ma.gár61, hogy nem lévén másként képes bizonyos nötöl egy 
nagy b6lya.gkövet elvenni , inaolitum sed tamen oppo1·tunum consilium capiena • . . 
Jerramen/o priori parte r·etuso calculum ip91<m perev.lio , donec sae7Jius ict11,3 in 
jl·u.ta cumminuitur. 

~) De abditis nonnullis ac mimndis morbo1·um et sanalionum etc. Florencz 

1504. 
3) Lásd erre vona.tk1Jz6lag Camillo Po1·zio-nak Agostino Gorvasio által irt 

életrajzát. IR32. 

XV, 116 
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jött azon fontos gondolatra, hogy minden izomnak nevet adjon, és 
leírta az erek billentyiiit, ami nagy ban elősegité a vérkeringés nagy
szerU eszméjének felfedezését. 

VtlSill. 

André Vesal (l id4-lií64), egy brüsseli gyógytizerész fia, sza
mos állati és emberi hullák felbonczolása következtében azon meg
győződésre jutott, hogy a régiek a boncztanban felette járatlanok 
valának, s hogy Galenus majmok1m tevé észleleteit; amiért is bátor 
volt ennek tévedéseit felfedezni ,daczárn annak, hogy kortársai cso
dálták. Páviában, Bologn:\ban és Pisában tanárrá neveztetvén, Ve
lenczében boneztani táblákat adott ki , mellyek olly zajt ütöttek, 
mintha ismét ~gy uj világ fedeztetett volna fel. Késlibb kibővité és 
tökéletesité azokat, és Galenus it·á.nt sokkal nagyobb tiszteletet tanu
sitott mint megbotránkozott csodálói, jelesen azáltal, hogy az ö nyo
mán azt állítá, miként a gyögytant sziikséges volna a boneztaura 
fektetni. 

Ez akkor annyit·a el volt hanyagolva, hogy még a zuzások és 
ticzamodások is gyógyitalokkal és sz/Jrpökkel gyógyittattak; Guic
ciardini egész komolyan beszéli (VII. könyv), hogy Giulio d' Este 
herczegnek szemei kivétettek s az orvosok gyors és ügyes bánás
módja által helyökre visszatétettek, anélldil hngy látását elvesztette 
volna. V. Károly formaszerinti véleményt kért a salamancai hittudó
soktól, ha vajjon bűn nélkül s tiszta lelkiismerettel fel lehetne-e 
nyitni az emberi hullákat, avégbííl hogy azok belső Rzerk ezete felis
mertethessék. És épen neki "az isteni, a legnagyobb és leggyőzhe
tetlenebb császárnak, V. Károlynak" ajánlá Vesa) D e c o r p o r is 
h nm a n i fa b r i c a ( 1548) czimü munkáját; ameily hízelgések 
azonban megbocsáthatók, ha tekintetbe veszszük, hogy egy hatalmas 
pártfogóra vala szüksége azon gőgiis férfiak ellenében, kik a boncz
tudóst a borbélylyal összetéveszték, s ama pcdánsok ellen, kik irtóz
tak egy huszonnyolcz éves ember önhittségétől, ki Galenust birál
gatui meré. Dühösen neki rohantak ezek különösen Francziaország
ban; sőt mestere Silvius maga is iskolás gyermeknek nevezte~öt ; 
és nem tagadhatván Galenus tévedéseit , annyira ment, hogy azt 
állitaná, miként az embet•ek azóta megváltoztak, sőt a természet is 
szeszélye szerint valtoznék. Az i st e n i és g y ö z h e t e t l e n V. 
Károly nem dngta be füleit a rágalmazók eWtt, s perbe fogatta iit 
emlitett könyvéért, ami felett Vesa! megboszankodván sok kéziratát 
elégeté. Azonban győzedelmeskedett; de udvari orvossá neveztet
vén a tömjénzések ,;s zajos élet közepett el hagyá parlagosadni láng 
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elméjét. Mlivészcte gyakorlására olly ritkán volt alkalma, miként 
arról panaszkodnék, hogy Spanyolországban csak egy koponyát sem 
kaph11tott. Egy föur bizonyos ismeretlen betegségben meghalván, 
felkérte roltonait, hogy engednék meg neki hulláját felbonczolni j de 
ime mi történik? azt álliták ezek, hogy a sziv a banezkés alatt moz
gott j amiért is gyilkosságról vádolták őt a törvényszék s istentelen
ségről az inquisitio előtt, minek következtében halálra ítéltetett. II. 
Fülöp azonban számüzetésre változtatá halálos büntetését, s igy Ve
Ienczébe ment, s mint katonai orvos a rímini-i Giovanni Malatesta
val Cyprusba és Jerusalembe hajózott, honnét midUn vi8szatérne, 
Zante mellett hajótörést szenvedett f;s éhen meghalt. 

l'allopio. 
A boncztan most bátt·abban kezdett mozogni. A modenai Uab

t·iele Fa liopio (l n 23 -62), bár kiilönhen nagy tisztelettel viseltetett 
Vesal iránt, néhány tévedésen kapta őt, kiilönösen a hasizmokat ille
tőleg j s páratlan belátással és finomsággal felfedezé a hall-rendszer 
apró csontjait, ngyszintén az OtT·iiregek, állkapcza, mell- és kereszt
csont (jsBzeillesztését, és nevét adá a méhcsöveknek. Az izom-tanban 
megczáfolá Galenusnak az izom-rostokra vonatkozó véleményét, ta· 
gadván, hogy az idegek azokba Lehatnának, s megmutatván, hogy az 
ií müködésök meg~zünik ott, hol a rostok keresztben metszik át egy
mást, de nem ott, hol hosszában. A véredényekről szól6 tanban nem 
irmerte a kis keringést s Galenussal együtt azt hivé, hogy az üterek 
olly csatornák volnának, mellyek az életerőt a szivböl az egész testbe 
átvezetik. Kijavitá azonbnn ennek a vakbélre vonatkozó tévedéseit 
és egész pontossággal leírta a hashártyát és a gyomor-csukot s meg
ismerteté a kiizéphártyát, mellhártyát és a könymirigyet. Az ide
geket Galenussal az agyvelöböl származtatá, eltéröleg Aristotelestöl, 
ki a szivböl származtatá azokat; erészben azonhan ingadozott. Em
beri s nem állati hullákan tevé észleleteit, s evégre hat sőt nyolczat 
is kapott évenkint, különösen a toscanai herezeg időnként átengedett 
neki egy halálra ítélt fegyenczet, amire vonatkozólag maga igy szól: 
IJ.Uem interficimus modo nostro et anatomizamus: 
ime hogyan lett az orvos hóhérrá 1) ! IX. Károlynak egy óvszere 
lévén, mellyről az állittatott, hogy a mérgezést megakadályozná, egy, 
akasztófára ítélt bünösön kisérletet tettek avval, maróhiganyt (subli
matum corrosivnm) adván hE> neki,a me Ily iszonyu görcsök között végz é 

1) De némellyek 1\Zt vitatják, hogy e?.eu hely balll.l.'l. ntfLn negyven évvel 

kés<lbb csnHztatott be mun kájt\ba. 
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azt ki. Midön II.Henrik egy lovagjáték alkalmával halálosan megsebe
síttetett volna, négy bünös feje levágatott s a sebészeknek adatott át a 
véghöl, hogy a lándzsák azon helyen szuratván be azokba, ameilyen 
a király érintetett, ekként felfedcztetnék, micsoda részekbe hathat
tak be a lándzsa szálkái. 

A fül kengyele felfedezésének érdemét Fallopio a szicziliai 
Gian Filippo lngrassia-nak (-1580) engedi át, ki a nápolyi egyete
men a boneztant ujjáalkotá, s aki az 1575-ki döghalál alkalmával 
valódi héis gyanánt viselé magát és első volt, ki a közegészségi 
bizottmányokat felállítá. A cremonai Asselia a tejedényeket találta 
fel. A capodistriai Santorio Santori (-1636) harmincz éven át ugy
szóiván a mérlegen élt, hogy a bőr kipárolgásának addig még nem 
észlelt tüneményeiről magának biztosságot szerezhessen. Honfitársa 
Costanzo Varoli az agyvelőt fürkészte, ameily mai napig Varoli hid
jának neveztetik, ugyszintén a látidegeket, mellyek menetét egészen 
a gerinczvelöig követte. Paolo Sarpi a szölöhártya összehuz6dását és 
kitágulását vette észre. 

A sanseverinoi Bat•tolomeo Eustachiu (1520-74), a római 
Sapienza tanára, a veséket, a páratlan visszoreket s a fül és fogak 
szerkezctét tanulmányozta; nagy figyelemmel észlelte az idegeket, 
és csakugyan kipuhatolta a tonyészideg eredetét és más többek mc
netét, ami addig titok volt; és negyvenhat nagy táblát készíte, mely
lyek azonban költség hiánya miatt közre nem bocsáttathattak; mi
diín pedig XI. Kelemen 1714-ben azokat Lancisi által kiadatta, min
denki beismerte, hogy ha annak idejében iameretesek voltak volna, 
Bartolini, Bellini, Pequet, Lavater és mások eWl a dicsöség pálmáját 
bizonyára elragadják. 

A bolognai Giulio Cesare Aranzi első volt, ki a méhgyümőlcsöt 
s ennek burokjait nagy figyelemmel vizsgálta, egyengetvén ekként 
nz organogenia utját, ameily csak napjainkban jött létre; és fel
használván Healdo Colombo-nak a vérkeringés körül tett felfedezé
seit, megdönté a régiek ide vonatkozó fogalmait, azt állítván, hogy a 
vér nem a válaszfal líkacsain, de az ütéren át jut a tüdökbe; jóllehet 
Colomboval együtt ő is osztá kot·ának azon általános véleményét, 
hogy a máj a vérkészités miiszcre volna. 

Levasseur már 1540-ben ismerni látszott a tüJök általi vérke
ringést, ugyszintén az üt- és visszerek billentyüit. Michel Servet, 
kinek tévelyeit és szomoru végét már előbb érintök, a tüdök általi 
kisebb vérkeringest írta le, de nem - mint közönségesen állittatik 
-De Trinitatis erroribus czim alatt 1531-ben megjelent 
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munkájában, hanem Christinnismi restitutio (1553) czimü 
müvében, ameily Calvin által szcrzi5jével egyiitt megégettetett 

Fabrizio d' Acquapendente folytatá Vesa! munk?.ját általáno
sitván azon észlclctckct, mellyck az ember boneztanának a külön
félc állatok ezervezetével nem egyedül avégb/51 tett összehasonlításá
ból hozattak ki, hogy ezekben láthatók legyenek azon részek is, 
mellyeket az emberben látni nem lehete, de hogy összehasonlittas
sanak ugyanazon szervek s kifürkésztessenek a fajok között létez() 
hasonlóságok és különbségek, valamint az is, minö következtetések 
vonhatók innét. Értekezései t, mellyek tulajdonképen T o t i us a n i
m a l is fa b r i c a c t h e a t r u m czimü bevégzetlen munkájának 
fejezeteit képezik, egyenként három részre osztja: az első a szerv 
leírását, a második annak müködését, a harmadik végre rendeltetését 
és használatát foglalván magában. Kiilönös gonddal tanulmányozta 
a visszereket s észrevevé, miként a billentyük a sziv felé irányulnak, 
s ekként e felfedezés inkább neki mintsem Sarpi-nak tulajdonítható. 

llnn:cy 

Ő alatta tanult Páduában egészen 1602-ig az angol születésü 
William Harvey (1578-1657), ki tagadta a generatio aequivoca-t, 
mellyet már Redi is ostromolt, B nagy figyelemmel tanulmányozta a 
tojás fejlödését, jóllehet a nagyító üveg hiánya tévedésekben hagyta 
öt. Már 16 Hl től kezdve tanitá Londonban a vér keringését s 1628-
ban De motu sanguinis et cordis czim alatt megjelent 
munkája ledönté a régi épületet. Senki sem kételkedhetik többé 
arról, hogy a vérkeringés Olaszországban már előbb ismertetett, s 
hogy Harvey a véredény-rendszer valódi müködcseit Eus'tachio Ru
dio-tól tanulta legyen meg 1), kinek munkájából, anélkül hogy szer
zöjét idézné, egész helyeket irt ki; annyit azonban meg kell neki 
adni, hogy a tapasztalati boncztan haladásait előnyére fordítva el
hagyta a hibás szólamokat, mellyek elődje müvét olly bonyolodottá 
tevék, s világosabban kifejtette a vérkeringés általános gépezctét. 
Hazájában tiszteltetve B mint az angol királyok orvosa általok álla-

l) Sp rengel azt állitja, hogy Berengari o tagadta volna a vérnek a válasz
falon va,ló á.tszivárgását; dc jóllehet ö arról azt moudja, hogy satis notab-ilis 

substantiae, quae est etiam satis densa, mindazáltal elfogadja Galenus apró lika
csai t. Ugyancsak Sprengel azt vitntja, hogy Colombo már hitte ezen átsziv{lr
gást, jóllehet világosan mondja, hogy longa e~·ront via kik ezt állitják_ Lásd De 
Renzi Storia della medicina, III-ik köt. 307 lltp. ; B c könyv végén a Felvildgosi

tó Jegyzetek-et V) alatt. 
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tokkal és más, tarmlmáuyaihoz szükségcs eszközökkel elláltatva, 
nagyban növelheté hirnevét s nyugodtan nézheté, miként tulajdonit
tatik neki egyedül egy olly felfedezés, mellyben már öt mások bizo
nyára megelüzték. 

A sebészetnek és gyógyászatnak tehát ruost haladnia kelle. A 
löfegyverek behozatala uj kutatásokra késztette a sebészete!. Jólle
het kevéssé ismert de mindenesetre fontos jelenség e téren a nápolyi 
AlfonsoFerri-nek De sclopetorum vulneribus (Lion,l504) 
ezimü munkája. Bzek gyógyitásának titká,t bit·ta egy turini orvos, s 
ettöl sajátithatá el Amln·oise Paré, ki azt inkább a vételár mintsem 
valódi értéke után becsülte meg. Ezen Ambroise Paré egyike vala a 
legkitünőbb sebészeknek; ha nem is találta fel mindcnesetre megu
jitá a közvetlen érlekötést, ahelyett , hogy a köpölyözést és etetést 
használná j ez tanitá a sebesiilésekkcl pát·osult csonttörések gyógyi
tásának módját s más miitételcket, rnellyek mai napig sem mentek 
ki a divatból; általános összehasonlitást tett a négylábu állatok és 
madarak csontvá.za között s azon véleményben volt, hogy a ragályos 
kóranyag (miasma) a szaglás által hat be az embet·i testbe. Orvosa 
volt l. Ferencznek, II. Hem-iknek és lX. Kát·olynak, aki a sz~nt Ber· 
t~.lan éji vérfördö alkalmával megmenté életét. Tanítványa, a pro
vence· i Jacques Ouillemeau, a koponya-lékelést tökéletesi té. A sz ülé
szet szintén sokat vesztett előbbi kegyetlenségéből j a császármet
szést élőn először Nu fer Castraporci kisérlé meg Thurgauban j F'ran
tJois Rousset a savojai herezeg orvosa pP-dig egy jeles munkát irt 
arról, és nehány illyes kiRé.-lct szerenc~ésen sikcrült. 

.Mindazáltal a sebész még mindig alsóbb rendü egyéniségnek 
tartatott, s tanulmányRit a borbélyoknál kezdé meg, eleinte csak 
a bolt seprésével, fésüléssci s a tyub;~,cmek kimetszésével foglal
kozván. 1\tidön testiiletök PárizHb:tn ugyanazon kiváltságokban ré
szesíttetett, mellyeket az orvo::;ok élveztek 1 i~;zonyu volt <,zek bo
szankodása, s az irigység által kínzott borbélyokkal a sebészek ellen 
szövetkeztek ; de végre ezek mégis az egyetem tagjainak tekintet
tek. A klinika mint egyetemi inté:;r.mény Giamh:lttista Del Monte ál
tal még 1543-ban vitetett be Páduáha. 1) 

1) Ola~zország még miodig a fö ~·terepot vitte a tudományok tllrén ; alig volt 
ugy~ois a külföldöo jeles ember, ki oem a mi egyetemeinken neveltetett volna. 
Paracelsus Bolognában, Rómában és Páduaban t.mult; Solenan<ler Rómában, Pi
sában és Ferrarában; Langh Piaában ékittetett fel a tudori koszoruval, miutáu 
.. több Leonieeno és Vi15 o loezkéit hallgatta volna; EumiuM Pátluálnm é• Pá dá-



1047 

(iJÓg'J'áSZ/If. 

A gyógyászat terén a göriigböl eszkiizlött jobb fordítások fel
tilnteté k az arab nyelvből tett fordítások- és ezek értelmezéseinek 
silányságát. A bajoJ'OI'Szági wcmdingcni születésü Fuchs Lénárd el 
akarta vitatni Avicenná tól az orvosok fejedelme czimét, ezt Hippo
eratesnek és Galenusnak visszaadandó ; a veronai Giambattista lVIon-
tano és Marsilio Cogna ti valamint a sa j tó ugy a g J akorlat terén visz
szaálliták a gyógyászat atyjának iskoláját; Hyacinthe Houlier ennek 
könyveit értelmezte, s még inkább tanítványa a Dauphiné-ből szár
mazott Louis Duret és a metz-i Foés; Jean de G01·vis pedig végre 
nagy nyelv- éR tudomá nyos ismerettel a gyógyászati müszavakat 
fejtegette. 

Paracelsust, kinek bálványozása épen olly l1átrányára volt Né
metországnak, mint az araboké Spanyolhonnak, kénytelenek valának 
a nyeglék közé sorozni. Mindazáltal némelly ábrándos alchimisták
ból jó orvosok váltak, kik az élő szervezet valódi sarkigazságait 
sejtve szükségesnelt tartották annak tanulmányozását a holt anyagé
tól kUlönválasztani, más törvények szabályozván az élő testeket s 
mások az életteleneket. Ugyancsak Paracelsus lényeges azoigálato
kat tett a tudománynak, uj gyógyszereket hozván használatba vagy 

ban t11 nu l t; Zwinger Tódor, Jak11b l'S ll011ifácz a páduai és más ola"z"r~zági 

egyetemek elö11dásait hallgaták i Linacrus J<'loranczben· és Rómáb11u tanult ; llm

ceus valamint Des•inius, Paracelsus elsö megezáfolój11 is , az olaszországi iskolák 

növendéke volt. Yuleher Coitce F111lopio és Eust11chio tauitváuya vala; Joube1·t 

Argentieri uövrndél<e Turiuban ; Gaspard Balmin az Aeqna.pcnden te-é, testvére 

.Jean pedig Páduában l.unult. Gnilnudinus l<'allopio által algíri rabsligáb61 kiszn

badittatván, eHlbb növend~ke, nzután tanára vol• a páduai egyetemnek, és Schenk 

.J/mos, Arvmts, SpiAgai H Boffmanu !Jáspár is itt v~gczték tnnulmányllil<llt. Pyeus 

Mercuri11le, At'llnzio, Aldtovnu<li és 'l'Hgliacoz>.i taníiványiL volt; Struzius Pa<luában 

ékittetett fe l tudori lioszaruval s Eraeius is itt tatmlt kilenez éven át , azután 

pedig Bologná Ium av llltatott turlorrH. i Mouavius egyrtemeinken tanult s De Pra

tis is honunldJiut ny<'t't e el a tudori koszot·ut. Scrvd az olaszországi tudüsokkal 

:ársalgott; ugyszint én Vornclius Agrippa is itt volt és harczolt hét évig, itt ta

mltll 11 bölcseletet és győgyászatot A 'l'ul'inhan és PáviH.ban mint t11nár müködött. 

hdoneus Páduában t11uult s több izheu meAiátogKiá az olaszol'sZá;!i iskolákat; A

rmtua ,LusitiLnua llologuÚuiLn tanult. és tanárkoelott; Rodriga de l<'onz<•CII Pisá

hw és PáduábiLn l aná r volt. 1 )e id ö multávnl Hem sziintek meg a külföl<liek 

Ü&•zországot látog!Ltn; i igy pl. csupán a páduai ej~:yetcm növendékei voltak: 

Húfmaun Móricz , az ör<>gehb és ifjabb Posthi us Gáspár, és Tamás, továbbá. 

Ba·tolinua, Meibomius, Rollink, Senuert, 'Veps~l' Wirsung Jáuo~ Gyiirg,r, Wes

liug .Jáuos és má~ok Hzárno6~n. 
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nagyobb mm·észséggel alkalmazván azokat. Csodálatos gyógyításait 
a higanynak és mákonynak lehet köszönni. Az elsö készítési módja 
még alig ismertetett, a másiktól pedig irtózattal fordultak el az orvo
sok mint ollyastól, ameily a n e g y e d i g fok ba n h i d e g volna; 
de Paracel~>us igen gyakran látta azt Törilkországban hasznáitatni s 
mint annak ellenzöje a tartarust hozta be, igy neveztetvén ez azon 
tulajdonságáért, hogy a beteget savanyával, mellyet vízzel, sóval és 
olajjal együttesen tartalmaz, mint a pokol égeti. Kimutatá kora gyó
gyászatának hiányait és a szükséges reformokat i s nevetség tárgyává 
tévén a régi gyógyszerészetet sok ujitást elfogadtatott s megszünteté 
az azok ellenében táplált rendszeres ellenszenvet. Egyébiránt egész 
szemtelenséggel rágalmazta és bántalmazta azokat, kiknek iratait le
másolá és fellázítá a tömeget, ahelyett, hogy egy üdvös változás felé 
terelte volna, amit pedig bizonyára megtehet vala eredeti elmésségé
vel, amelly nem volt ugyan lángelme, de ollyas felfedezésekre vezet
hette volna öt 1 amellyek a félénk mérséklet által megközelithet
lenek. 

Némelly orvosok az ö példája után indulva a specificus gyógy
szerekhez ragaszkodtak, anélkül, hogy a kórjelenségekkel törödné
nek i mások Galenus tantételeibe akarták beoltani mindazt, mit Pa
racelsus elfogadhatónak tartott; mások ismét nyiltan ostromolták öt, 
főleg pedig Hoffman Gáspár D e b a r b a r i e im m i n e n t e czimü 
könyvében. 

Most már több orvos bátran daczol t azon veszélyekkel, mely
lyeknek rendesen kiteszi magát az, ki a járt ösvényről letér i s miu
tá.n Pierre Ramus hevesen kikeit volna Aristoteles és a scholasticusok 
ellen, az amiensi Jean Fernel nem Hippocrates- és Galenusnál de a 
természetben kereste az igazságot ; a józan ész szabad használata 
kiválóan szembeötlő Giovan Sclvatico páviai tanárnál nem különben 
a neueteini Julius Alexandrinus-, Servet- és Pierre Brissot-nál. A 
chieri-i Giovanni .Argentieri ( -1572) az ujjáalkotott turini egyete
men határozottan ellenkezésbe tette magát Galenussal s a régiek 
csodálóival 1), számüzvén az iirtöli irtózás (horror vacui) álbölcseleti 

1) De e!'I'Ortbua veterum medico1·mn , 15H3 ; ln aJ"tem medicinolem Galen, 
l!'í66. - Oportet (írja ö) de scriptoribus ita sentire, ut eos hornines agnoscarr.us, el 
non tamquam deos veneremur, nobisque antiquam liberta/,em 1·elinquamus • . • P:e
bationes ex nostris sensibus, nostraque ingenio ducamu&. Nemini eredantus, sed li
beJ-i contra omnea quod putemus verum prf~ramus. Eorum opinione.t reJellanus 

qui in magno sunt precio, quorum authorilas infi1-mis ingeniis obesse potest. 
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érveit, ugyszintén azon számos szellemeket, mellyekhez Galenus is
kolája a különfél~ müködések megfejtése végett folyamodott; meg
tagadta a lélek akaratától a gyógyit ó erőt, azt a természet törvényei
nek tulajdonítandó; tagadta, hogy a különféle szellemi tehetségek 
az agyvelő határozott részeiben tartózkodoának, ugyszintón azt is, 
hogy a vérerek a májból származnak j és elmésen értekezett az 
álomról. Tanítványa Girolamo Capodivacca, paduai tanár, szintén os
tromolta Galenust, anélkül azonban, hogy mindenkorra el tudott 
volna tőle szakadni. Fortuna to Fedeli ( 160:J) számos diYatozó tévelyt 
kimutatott, megállapítá a gyógytani bölcselet szabályait, és azt ajánlá, 
hogy a kutatások egyedül az egészség fentartására vagy vissza~Uii
tására szoritkozzanak, a többi az elvont bölcseletre hagyatván j ostro
molja azokat, kik pazar kézzel szórják a gyógyszereket, kijelentvén, 
hogy teljességgel nem kell az orvosságok követelt természetes erői

vel gondolni; s a titkos szavak és mentöszerek (amulett) számüzését 
ajánlja. 

Más jeles észlelök megsemmisítének némelly, általános hitelnek 
örvendő tényeket, mellyek azonban csak eme szerzök képzeletében 
léteztek ; de ök is a különcz eseteknek adák az elsőséget s egyálta
lában nem valának képesek magokat a scholastikus módszerek!öl s a 
követelt elemi tulajdonságoktól függetleniteni; a gyógymód a kó~je
lenségek ellen irányoztatott; rendkivüli fontosság tulajdoníttatott a 
vizeletnek s a válságos esetek nek, mellycluöl Fraeas to ro egy felette 
elmés de egészen kémlelő értekezést adott ki. 

Nagy bátorságra volt az embernek szliksége, hogy a kor téve
lyeit ostromolja; ugyanazért épen nem akarjuk vétkül felróni, hogy 
némellyek a régi czopfos rentlszer maradványaihoz ragaszkodtak. 
Alig hinné az ember, miltént Brissot azon állitásával, hogy érvágás 
alkalmával teljességgel nem volna szükségcs a gyuladástól legtávo
labb eső részt keresni, olly heves vitát költött, ameily semmivel sem 
állott hátrább a vallási viszálkodásoknál, s ameilynek következtében 
az orvosok valamennyien két pártra szakadtak, az egyik az arab, a 
másik a görög modorban való érvágás mellett harczolván j ameily 
rendszerek a vérkeringés felfedezésével önmagoktól megsemmisültek. 
Az érvágás iránt ellenszenvvel vi.~eltetö franczia orvosok elleni ellen
séges indulattól vezéreltetve az asti-í Leone Botalli azt tanítá, hogy 
valamint egy bizonyos forrásból mentül több rosz viz buzatik ki, an
nál több jó viz jö abba, s valamint az emlőből mentül több jó tej szi
vatik ki, annal jobb leszen a késöbb szivott tej, épen ugy áll a dolog 
a vérbocsátásnál is; minek következtében minden baj s minden 
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nedvt·omlás ellenéLen az ét· vágás al kaluwzt.atott. 1\lások itu n ét min
uep gyógyul:\st az ásványos vizektől s a (ürdőktöl vártak, s ugyan· 
azért ezekről számos munkák irattak, ame llyck nagy része, egy kö
tetbe összegyűjtve, l 53::1- han V elenezé Len közreLocsáttatott 

A patécsot, me Ily Olaszországot 1505-ben pusztította, s ameily 
azután is gyakran felüté ott fejét, egész sz.abatot>sággal először Giro
lamo Cardano irta le i késöbb számosan értekeztek arról, különüsen 
pedig Fracastoro, Massa és Andt·ea 'l'revisio. Mások a szamár·hurn
tot, a járványos hurutot, a mindinkább elterjedő skorbutot és a buja
senyvet tanulmányozták, ameily utóbbi ell(mében a carpi-i Berenga
rio használta elöször a higany t 1) i a görcsös rángatózás külön beteg
ségnek tekintetett. A mirigyvész észlelésére fájd11lum felette sok al
kalom adta magát elő, s az okok, mellyeknek az tulajdoníttatott, ne
vetésre inditanának bennünket, ha korunk, rnelly azokat felelevenité, 
szánalomra nem késztetne. Elég az hozzá, hogy legtöbben a ragályt 
az Isten közvetlen akaratának tulajdonitált 1 Paracelsus pedig termé
szetes és természetfeletti dögmirigyet különböztet meg, az utóbbit az 
égi testektöl különösen pedig Satumustól, a csecsemők eme felemész
tőjétől származtatván. Rómában még a XVII. században is a bél
poklosság (lepra) és más bőrbetegségek ellenében a következő gyógy
szer használtatott. A beteg, miután elöbL kiti~ztittatott volna, Brac
ciano közelében egy barlangba vitetett, melly telve vala kigyókkal i 
a magas hévmérséklet következtében a beteg azonnal izzadni kez
dett s elaludt, mcztelcnül s kinyujtózva feküdvén a földön. A kigyók 
az izzadság szaga által vonzalva ~;z;ízaoként siettek elö rej~ekhelyc
ikböl s az alvó teste köré tckergiiztck vagy gyeugéden nyalogaták 
öt, anélkül hogy legkisebb s~relmct okoztak volna neki ; minthogy 
pedig a legcsekély ebb mozgás is cl ri asztolta volna azokat, a betcg
nek altatőszert adtak. Három vagy négy óra mulva kihozatoU a bar
langból és ismételten ezen elját·ás :dá ,·ettetett mindaddig 1 mig a 
gyógyulás be nem kih·etkczctt, m~lly rendcson oem soká váratott 
magára~). 

Szokásosabb dolog volt a gyógyászalot csillagjóslati kutatások
kal és észleletekkel pá1·ositani. A nápolyi iizármazásu Luca Guarico 

1) Benvenuto Cellini bántalmazza o) t, igy nyilaLkozv{m n\ la: nBizouyos ke
oöcsével számtalan főurat Ils szt~gény oemest megkent , kiknek :~:,e bé b öl •ok e :t: er 

onaoyat kihozott ... és ime most mindezen szereucsétleock • kiket ö mt>gkent. 
eln.vomorodott.an és inséges helyzetbeo Rómában vagynak.~ 

') Kireber De ar/P mag11.P-tica lll-ik könyv, í ré•z. 
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püt~pök maga it! iiz.te :; csillagjóslatot s irt arrúl; ugy~ziiJtén Giauan
tonio .1\Iagiui, Angelo F01•zio, Piacido Fosco, Uuglielmo Grattaroli, 
Clcmcnte Clemcntino s 'l'ommaso Oiannozzi orvosok és mások szá
mosan müvész~tökct a csillagjóslattHI kapcsolák egybe ; a hil"Dcves 
F1·aeastoro az égi testek befolyásatól szál'llta"?;tatja a rokon- és ellen
szenvet, a milanoi Lodovico folettala pedig az emberi testen feltünö 
anyajegyeket; összel(öttetésbe hozza a bolygókkal a szcrvek mind
egyii<ét sőt még az arczvonásokat és ránezokat is; és azt vitatja, 
hogy a nap az életel'Öre, a hold a tenyészetrc, mercurius a képzelö
uésrE>, venus a vágyó, mars az utáló tehetségre, jupiter a természeti 
hajlandóságra s satumus az emlékezatr c gyakorol befolyást. Meg 
kell azonban vallaui, hogy más tudósok mint pL a pe.-ugiai Baffi, 
továbbá Valleriola, Mandelia és Manardo h1gadták az égi testek eme 
befolyását. 1) A titkos tudományokkal és alchimiával foglalkozók 
hosszu névsorát, ugy hisz:;zlik, nem sziikséges ismételnünk. 

És ezen idöt~zakból valók a törvényszéki gyógytanba vágó el~;ö 
értekezések, mellyek sorát Fortuna to Fedeli D e r e l a t i o n i bus 
me d i c o r um (Palermo 1602) czimii ruunkájával nyi tá meg, hol a 
szerzö mindazon pontokat t::i.rgyalja, mellyek ma előfordulhatnak, s 
ezenkivlll ama kor sajátos eseteit, mint pl. a boszorkányságokat éij a 
kinpadot is érinti. 

BARMINCZNYOLCZ~DIK F.EJEZET. 

Fr a n c z i a i r o d a 1 o lll. 

Alkalmunk volt az ola~;z irodalma t eléggé telj edeimesen tár
gyalni (X. Fej.), anélkül hogy emlit(~gt tettüiJk volna a kiilfóldiekröl, 
ismeretlenek leven azok innét az Alpeseken ; de ruig a mi irodal
munk olly korai virága csakhamar hervadni kezdett, gyUmölcsökké 
érlelődött az azon nemzeteknél, mellyek tölünk tanultak el. 

Ha a francziák nem hódithaták is meg Olaszországot, legalább 
a wiivészet és irodalom iránti szeretetet, ismereteket, könyveket és 
zlést· vivének el innét magukkal ~). XII. Lajos Gaguin szerzetes ál-

') B.enr.i, Ili-ik könyv, 68 lap. 
') l'aRt.iglione Gor·tigiano czimii wiiváben nwndja ,hogy .a frauc><il.k egyediil a 

fegyvN u~me:;ség·t\t ismer,k, és ruintlen tul.st sem111ir·e sem lo~esüluek, aunyir·a mikéut 
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tal egy könyvtárt gyüjtetett iis:3ze, mclly ama korban leggazdagabb 
volt a világon, elvitte a milanoi és nápolyi uralkodók könyvtárait, 
udva1·ába hívta L~scari~ Jánost é> Alcanrlcl" Jeromost; de ezen buz
ditás bizonytalan és mulékony vala. l. Ferencz, ki a tudományok 
atyjának czimével tisztc!tnte~t meg, tudósoltkal környr·zé magát, 
azután lassanként üldözé öket és elnyomta a szabadságot, melly öt 
félelemmel tölté el. Az általa alapitott College rle France feleleveníté 
a görög és hébe1· nyelvek iránti szeretetet, jóllehet a főurak ré~zéréíl 

az irodalmárok ellenében táplált féltékenység meglehetősen köriil· 
nyírta az eredeti terv nagyszerü,;égét s a keleti nyelvek tanulmányo· 
zása az e1·etnekség gyanujába ejté az illetőket. A görög nyelv müve
Wi között elsö helyen állott a rendkivül tudós férfiu Budé, ki általá• 
nosan Francziaorszá g csodájának, Erasmus által pedig 
voté\tá1·~ának neveztetett; a latin nyelv és tudományossü.g becsüle· 
tét az eretnekség ruiatt harminczhét éves korában (1546) megégetett 
Estienne Dolet, a szelid Muret s a megmérhetlen tudományo Casau
bon tarták fön. Az Esticune-k hibátlan és helyes jegyzetekkel kisért 
nyomtatványaikkal nagyban terjeszték a classikusok ismeretét, 
amellye!cben a király az eszmék világosságát, a nemes szabályossá
g11t, a szabatos és filnyes előadást becsülte. 

A jó ízlés örök példányképei nem hagyák elhanyagoini a nem
zeti nyelvet, melly ruár a törvényszéki termekbe is bevitetett, a nyel
vészek által nyomoztatott, a forditók által szépittetett s a megkisér
lett ujitások által szabályoztatott Ezek felette gyakran ismétlödtek, 
mint az minden, irodalommal nem biró nyelvnél megtörténik, nem 
igen lehetvén a R om a n d e' l a R o se és R e p u cs fr a n c h e s 
számos utánzóira támaszkodni, kik lángelme hiányában uj nehézsé
gekkel kínozák magukat. Az olasz nyelv használata, melly Medici 
Katalin udvarában jött divatba, idegen szavakkal és szólamokkal 
özönlék el a franczia nyelvet, mellyek azonban csak gazdagabbá és 
hajlékonyabbá tevék ezt. 

Calvin, a reformator, nagy lendülelet adott a franczia nyelvnek 
azáltal, hogy ezt használ ta a vallási vitatkozásokban; és I n s t i t u
t i o n c h r e t i e n n e czimü müvének irály a sokkal határozottabb és 
komolyabb mint bármellyik könyvé ama századból. A melun-i Jac
ques Amyot (1513-93), hogy Plutarchot fordíthassa, összekeresé 

nemcsak hogy mi becsben sem t11rtjll.k a tudományokat de megvP-t~ssel vi,eltet
nek azok iránt, és nagy gyalil.zatoak tartják bárkire nézve , ha írónak nevez
tetik." 
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mindazt, rnit a fmnczia nyelv kellem és hangzatosság tekintetében 
birt; azután nj kecsekkel, nemzeties tájszálamo kkal s a Calvinnál 

hiányzó hajlekonysággal ruházta fel e müvét, megtartván amellett a 
fordítás természetes sajátságát s egyszersmind az eredeti ügyes szó
fordulatait is. Ezen sok türelmet igénylő fáradozá8o);;at utánzák IIZU

tán Le V a y er, ki Horáczot, Cicero t és Demosthenest, Coeffeteau és 
Vaugelas, kik Floru~t és. Quintus Curtius t ford i ták, és késöbb Mon

taigne, megtoldva azon bájos cgyszcriiséggel, melly a latinos kifeje

zéseket s a kikerekitett körmondatokat egyaránt kerülni törekedett. 

Az élénkségnek , rncllyet a Sa t y r e Me n i p p é e s más a Ligue 

tartama alatt megjelent gunyiratok kölcsönöztek a franczia nyelvnek, 
még sokkal nagyobbá kelle magát kinőnie a keresztény polemiában. 

Ma rot. 
A kor szelleméhez mérten rninden l.llÜ a pillanatnyi szenvedély 

bélyegét hordá magán, s telve valának ezek személyes tulzásokkal, 

mellyek kétségkivül nagy hatást gyakoroltak ama korra, de hiány

zott bennök azon emelkedettség, melly egyedül lehete képes azokat 

egyetemesekké tenni. Olernent Marot (1495-1544) inkább a fran

czia rornánczirókat mintsem a classikusokat tanulrnányozá 1); saját
jává tevé azok jelképes mythologiáját, felhasználta Villon ujitá!>ait, 
tökéletesite az alakokat, anélkül hogy maga csak egyet talált volna 

is fel, sem pedig a franczia számértant nem vala képes tökéletességre 

emelni; együtt uszott I. Ferencz udvarának vig kedélyével, közép
szerüségévcl es hiu érz6kiségéYcl; udvarolt a hölgyeknek és pedig 

minden gyengédség nélkül s nagyban dicsekedett e téren kivivott 

szerencséjével; mi több, szerelmet vallott a király nővérének Margit 
herczegnőnek s Diane de Poitiers-nek, és ha szavainak hitelt lehet 
adni, nem siker nélkül. Páviánál a királylyal fogságba esett; innét 
haz~jába visszatérvén oktalauságai miatt elöbb bebörtönöztetett azu

tán számüzetett; viszontagságait mindig költőileg viselte azaz meg
énekelte, végre rnint erkölcstelen férfiu Genfből kiüzetett s nagy sze

génységben meghalt 'l'urinban. Költemenyei változatosak mint élete, 

mindig élénkek, ollykor fajtalanok, sohasem emelkedettek, dc mind-

1) J' ai leu des saint8 la Légende dorée ; 
J' ai leu Alain, le tr'es-noble orateur ; 
Et Lancelot, le tres· plaisant menteur : 
J' ai leu aussi le Romant de la Rose, 
Maiest1·e en amours, et Valere et Oro.•e 
Confans les faitl de" antigues Romai·ns. 
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egyikben feltalálható az ünkényt jövő kültöi hangulat s az egyéni ér
zelmek kifejezése j sok ellensége s még több ntánzója volt, söt még 
a késöbbi gunyvers-irók is leltek müveiben ollyast , mit felhasznaini 
jónak láttak. A kalvinistákhoz szitott, alkalmasint mert kedvesek 
valának ezek a hölgyek előtt, s leforditá a zsoltárokat, mellyek álta
lok a románczok dallamai szerint énekeltettek, s minthogy a Sorbonne 
megrótta azokat, nem érdemlett dicsérettel halmoztatott el érettök. 

I. Ferencz sok ltiilteményt hagyott hátra, mellyek valószinüleg 
csak annyibrm mondhatók az övéinek, amennyiben megfizette azo
kat; de nővére Margit, kinek Marot kamarása sőt talán ennél többje 
volt, H e p t am e r o n czim alatt egy munkát irt, telve erkölcsi irá
nyu beszélyekkel, de amellyek voltaképen olly botrá.nyosak, aminöket 
csak az akkori idUk társalgási szellerne megtürhetett. Azt mondja, 
hogy Boccacciot akarja ullinozni, de csnk :1nnyiban, hogy egyedtil az 
igaz!l.t fogja elbeszélni j valódi személyeket, az udvart siít magát is 
szerepelteti, és az altala ábrázolt szenvedélyek épen olly fajtalanok 
mint élénkek. A vallási érzület késöbb tulanlyra vergödött nála, va
lószinüleg azután, hogy a reformatnsok tanaihoz szitott, s a kamarása 
által M a r g u e r i t e s d e l a M a r g u e r i t e d e s p r i n c e s s e s 
czim alatt közrebocsátott verseiben folytonosan vallási fellengzések
nek engedi át magát j de mindig nélkülözi a müveltséget s az érze
lem felett okoskodik. Mindezen irók müveiben a nytllv nincs még 
megállapod va, de mindcgyik a sa j á tos eredetiség bélyegét hordja 
magán. 

Az udvat·i tudatlan dalrwkok ellenében hit·tclen az ugynevezett 
p l é i a d e fr a n g a is e kelt fel, azt követelv én, hogy a lyra i költészet 
eddig teljességgel nem hozott olly gyümölcsöt, mellyet a régiekhez 
vagy az olaszokéhoz lehetne hasonlitani ; azt kivánták tehát, hogy 
hagyattassanak abba a könnyed formák, mellyek legfölebb csakis a 
toulouse-i Flóra-játékok számára volnának jók, B utánoztaasanak a 
classikuaok ódái, hőskölteményei és szomorujátékai, s a köznapias 
hang bizonyos félreismerhetlen méltósággal cseréltessék fel. Ekként 
midön a delphos-i templom elrablott maradványaiból uj modoru épü
leteket valának épitendök 1), igényt tartottak egyszersmind a nyelv 

l) Du Belluy, ki ItoHsard éa Baif irókknl együtt feje volt azon iskolának, 
igy szól: La doncq••es, Francois, m.archez Murageuaement vers cette IlUperbe eite 

•·omaine et dea se1·vea depouillea d'elle (comme t'OUII at>ez fail pluaieur11 fois) ornez 

vos temples et vos autels • . • Pillez moi tana const:ie>nr.e le.R sar.réa tréaOf'.Y de eP 

ll!mple delph1:que, ainRi qu.e vow a1lp,z fait autr~foi.,, 
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ujjáalkotásához is régi szólamokkal s az egyes tájnyelvekből kölcsön
zött kifejezésekkel és szavakkal gazdagitván azt; minek következ
tében nem vala többé népszerii de tudományos, s egy különcz vt'gyii
lékké fajult, mignem a franczia józan izlés ismét n nép ajkáról le~é 
azt el. A régi nyelvvel a régi eszméknek is fel kelle támadniok, és 
elfeledtetvén a tö•·ténelem, senl<i sem bf'szélt és énekelt másról mint 
Olympusról és a nympháluól. 

Ron~nrd. 

A p l e i n d e f J' a n lJ a is e legragyogóbb csillaga a vendi\mei 
Pierre Ronsard ( 1524--- 85) "a müvészet és természet csodája" volt, 
ki, miután a hugonották ellen harczolt volna, pappá lett. Montaigne a 
régiek hasonmásának nevezi öt; müvei Flandriában, Angolhonban, 
Lengyelországban 1 Danczigban nyilvánosau fejtegettettek ; a tou
louse· i polgármestertiíl a szoká~:~os arany rózsa l1elyett egy tömör
ezüstből készült Minervát, a fogoly ~tuart Máriától egy szintén ezüst 
Parnassust, a pápától pedig, azért hogy a genfi p r e d i k á t o r o cs
k á k n ak válaszolt, köszönö levelet kapott; és anélkül, hogy osz
toznia kellett volna a kellemetlenst•gekben, mellyek a korukon feliil 
álló egyéneket rendesen érik, önmagával eltelve elégedettens miként 
egy király hízelgések kel elhalmoztat va élt. Mindazáltal tlagályos és 
köznapiass csakis az elavult emlékeken lelkesiil; ízlés nélkiil utánoz, 
önhitt es elbizakodott mikétlt <·gy pedans' a görögböJ' latinból s 
a különféle tá:jnyelvekböl ve~zi nz uj és összetett szavakat, mellyek
böl egy, egység és hasonlóság nélltiili keverék nyelvet alakit 1). Arra 
hogy költö legyen, hiányzott nála a lángelme, melly egyedül képes 
az ujitásoknalt tartósságet kölcsönözni ; mindazáltal nagy változatos
ságot hozott be a hangidomokba s a szúmél'tant szilárdabb alapokra 
fektette 2); s jóllehet ö és hivei be nem látták vala, hogy a nyelvek 
különbözö természettd bimak, s hogy ezt egy ernber vagy társaság 
kénye-kedve szarint meg nem változtatják, s noha ama tisztán régi 
emlékek b öl késziilt rendszE>res épiild a közönség füttyei köz öt t ösz
szeomlott, mindnzáltal nem kevéssé gazdagiták a franczia nyelvet. 

•) Sainte-Beuve e;!·y egé~z kötete• ""tntdt Hon•ard ~rdemei magasztalásá
nak. Lásd még Tableau hist01-iqv.e et eritique de la poesie .francaise et du théal.re 
fran~ai8 au XVI. sieele (PárizH 1843) czimü munkáját. 

') Miként némellyek ülasznrszágban, ugy Ron•Hrd, Ba"if, Pa,quier , Rapin 
é8 mások Franczinor~zágban a versmártani versek ké~zitéRét i~ megldsPrlet

ték. Illyen pl. a következö distichon Jodelle-töl: 
Phoebus, Amou1· Cypris veut aauver, nourrir et Ol'ner 

TM vP.r.,, r.nn•r P.l r.h~l. d'flmbres, de jlammes, de jiew·.•. 
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Kicsapongó társai közöl a párizsi Elienne J od elle (1532 -73) a 
titkokat, bohózatokat és erkölcsi szindarabokat valami jobbal akar
ván pótolni, s a régieket vévén fel példányképlll, C l e o p a t r á t 
készité. E karénekekben gazdag szamarujátékát ifjak áh;3l adatá 
elő a hősnőt ö maga személyesitvén, s e müve által megveté a fényes 
és hitetlen franczia szinészet alapjait. Egy vigjátékot is irt, de e té
ren felette messze áll Shakspeare- és Lope de Vega-tól, hosszu sza
vallatokba bonyolodik, a szerepiöket francziásan öltözteti s a ténye
ket a scholastikus egységek keretébe zsufolja össze. Meghalt szegé· 
nyül és bénultan negyvenegy éves korában s az öt követő és a ré
giek rongyaival ruházkodó tömeg a középkor nem hibátlan ugyan de 
nagyszerü eszméinek hátat fordítva a gondolat-meddöségbe és kö
zépszerüségbe ment át, melly még roszabb annál, amit csunyának 
nevezünk ; és még akkor is midőn a jelenkorból vevék a tárgyat, 
mint pl. Guise herezeg vagy Stuart Mária halálát, nemcsak az érzel
meket, de a díszítményeket is a régiektől kölcsönzék s mindig vég
nélküli csevegésekkel terhelték tul darabjaikat. 

De már Ronsard tanítványai közölt is érczhető volt a visszaha
tás a tévutra tért ujitó ellenében, s egyike azoknak Philippe Despor
tes (1546-1606) elhagyá azt, mit Boilcau az ö nagy szavai pedans 
fényének nevezett, ugyszintén a képek pompáját is, mellyet Du Bar
tas a Se ma i n e vagy L a C r e a t i o n d u m o n d e szerzöje még 
inkább tulhajtott, s ameily annyira ellenkezett a franczia költészet 
természetével, csupa eszme és szenvedély lévén ez. A reform hatá
rozottan a caen-i születésü Frang o is Malher be től (l ·)5!1-1628) jött. 
Hasztalan ütöttek lármát a p l e i a d e hivei, hasztalan irta de Gour
nay kisasszony Défense de la poésie et du langage des 
p o e t es czimü munkáját ama hypotyposisok- találékonyság-, me
részség és nagylelküségtől ragyogó müvek védelmére: Malherbe 
irgalom nélkül ostorozta öket, s jobb érzelme fellázadt a példányké
pek ellen, mellyeket követett. Jóllehet valamint a p l e i a d e ugy ö 
is nagyra becsülte a latinokat és görögöket s Horáczot zsoloemás
könyvének nevezte s emellett az olasz szerz()k müveit kiirogatta, 
különösen L a r me s d e sai n t P i e r r e czimü munkájában, mind
azáltal a jobb irók szellemét nem pedig azok rongyHit sajátitá el. 
Jobban felfogván anyanyelve termé8zetét számiizte a pedans és aljas 
szólamokat; és júllehet normandiai volt, határozottan a párizsi táj
nyelvhez szegődött. Kortársai gunyolták a sz a v ak és sz 6 t a
g o k em e z sa r n o k á t, ki mint valameily fontos államügyről vi
tatkozott a p o i n t és p as közötti kiilönbségröl s az e r r e u r és 
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d o u t e neméről ~ aki ru ég végvonaglásában is gyóntatója figyelmez
tetésének dacdra betegápolónőjének nyelvhibáit rovogatá j de ezen 
kicsinyes töprenkedései csak azt tanusitják, hogy fölfogta, miként a 
szavak és gondolatok megválasztása életföltétele a valódi ékesszólás
nak. Ő alkotá a nemesebb irányu irályt, s ösztönszertileg feltalálta a 
verselés szabályait, ruellyektöl a költészet többé nem távozott el, s ö 
maga az utánzó hangzatosság példányképe maradt. Aki xzonban 
Boileau szavainak hitelt adva öt mint költöt olvasná, csalódásnak 
tenné ki magát, hiányozván nála a gondolat és kifejezés kedvessége, 
ezenkivül a dicsé1·etekben szinte émelygős 1 gyakran pedig prózai j 
röviden, jobb költő elődjeinél, de nem jó költő. Azt is fájlalni lehet, 
hogy a számító kritika szárnyát szegte a meeterkéletlen lelkesedé
seknek s a franczia muzsát nagyon korán megtanitá, mit kelljen ki
kerülnie, és ekként ez elszakadt az önkénytes ihlettségtől és saját 
benyomásaitól, megszerzendö Ménage dicséretét, ki azt ok o sna k 
és s z e r é n y n e k nevezte. 

Az eredetiség ruost a gunyköltökhöz költözött át, kiknek felette 
sok tárgyok és aikalmok volt csipős kedélyök foglalkoztatására. 
Senki sem tünt ki e téren jobban a Sa t y r e M e n i p p é e hét szer-
2.őjénél (1593), kik e próza- és versvegyülékkel a Ligue-t nevetsé
gessé tenni törekedtek; csupa élénkség és játszaiság jellemzi e nép
szerü s ugyanazért egészséges irályu munkát. Az eszmét Pierre 
Leroy roueni kanonok adta hozzá, Jean Passerat és mások pedig 
szinezni segitének a tervet, mellynek legalább is annyi része volt IV. 
Henrik diadalában ruint a fegyvet·eknek. A eltartres-i Mathurin Reg
nier (157::!-1613), ki a korcsmákban neveltetett fel s egy utazása 
alkalmával Rómában csak nevetséges dolgokat látott és kicsapongá
sai következtében negyven éves kmában elhalt, szintén erőteljes de 
egyszersmind szemérmetlen guuyköltö volt; s arnilly magasau állott 
Boileau felett költői ihlettség tekintetében, olly alant wüveltségét il
letőleg, s Rabelais-t kivéve elsö lángelméjü költője vala Francziaor
l!zágnak. El lehet mondani róla, hogy ö teremté meg hona szabály
lizerü gunyköltészetét, mellyet nem a latinoktól de a troubadourok
tól, a néptől s az olasz humot·isztikusoklól vett át j s még Boileau is, 
ki különben olly megvetéssei viseltetik a régi költők it·á.nt, azt mondja, 
hogy "Regnier az első franczia költő, ki a közvélemény szerint az 
emberek ~;zukásait és jellemét Mulicre-t megelőzőleg legjuhban is
merte 1). 

1) lléj~exiun V. ~ur Lrn'9in. 

x v. öl 



A p1·otestans Théodorc-Agrippa d' Aubigné (1550-16:30), f. 

hugonotta, katona, számüzött és cinicus férfiu, Juvenalisa volt száza
dának. A politikai gyülölségek által lelkesitve, épen olly hö!ties mint 
Dante, egy még egészen uj irály durva erejével irgalom nélkül osto· 
rozza ellenfeleit. Munkái XIII. Lajos alatt a hóhé1· állal égettettek 
meg. 

Rabelais. 
A még nlindig kicsapongó beszélyeknek é11 ledér románczok

nak uj irányt adott most a chinon-i Fran~ois Rabelais ( 1483-1553). 
Ámbár egyedül atyja gyógy!Szertárában neveltetett , mégis magáévá 
tett winden élű és holt nyelvet s elöbb benczés azután francziskanus 
lett, csakis a ezerzetesek elleni gyülöletet és megvetést vivén ki kö
zölök magával. Telve különezséggel és tudománynyal kedves embere 
volt I. Ferencznek és II. Henriknek. Rómában, hová Du Bellay bi
bornokot kísérte, megnevettelé a pápát és biborookokat s ugyanak
kor anyagokat gyüjtött a végre, hogy öket késöbb nevetség tárgyaivá 
tehesse. Egykor sz. Fcrencz egyik szobrának helyére állott s hangos 
kaczaj<íról felfedeztetvén örökös börtönre vala kárhoztatandó, ha 
VII. Kelemen meg nem kegyelmez neki. Ekkor Montpellier-be fu
tott, ottan a gyógyászalot tanulmányozandó; leforditá Hippocratest, 
s olly hirnévre vergődött ottan, hogy a tudori koRzoruért pályázók
nak ezen egyetemen a Rabelais köntösét kelle magokra ölteniök. 
V égre megnyerte a meudon-i plcbániát, hol békében folytak lenapj ai, 
s e szavakkal végzé be életét. "Egy n a g y t a l á n keresésére in
dulok." 

A könyv, melly ama korban legnagyobb zajt ütött, az ö Ge án t 
G a r g a n t u a e t s o n fi ls P a n t a g r u e l czimü munkája volt. 
Egy krónika ez avégből készítve, hogy I. Ferencz udvarának lovag
románczait nevetségessé tegye. A nem remélt siker, mellyben e bo
hózat részesíttetett, szerzöjét arra birta, hogy abból egy második jó
val bővitett kiadást rendezne : s most is találkozváu a közönség tet
szésével egészen a bohócz és k ülöncz •·ománczok irásá1·a adta magát, 
és azt tapasztalta, hogy "k~t hónap alatt több példány kelt el azok
ból, miut kilencz egé;;z éven át a bibliából." Az állam valamennyi 
osztályának to1·zképei ezek j csupa élez, merö fék t elen képzelödét<, 
csupa czinikus szabadság uralkodik itten, melly mindent a végletekig 
tuloz, nem kimélve jobban Calvint mint 1\ pápát, nem jobban Krisz
tust mint Luthert. A franczia könnyed kedélyességet, a kor bohócz 
szellemét, a középkor különcz képletét, uz ujjászöletett tudományos
s:\got üsszc-visszakev(WVC találjuk itten j a pápát és plebaniája S(•k-
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restyését, Serv et máglyáját és az i s t e n i p a I a c z k o t, o.z orvoso
kat és katonákat, a költöket és szerzetesek~t, a püspököket, biborno
kokat, királyokat kimélytelenül ostorozza; mindent megengedhetö
nek tart a tréfa kiváltságaina.k, s mindent jónak talál, ami táplálékot 
nyujt vig kedélyének vagy azon dalocskákna.k, mcllyekkel a kor ál
talános eszelösségét kigunyolja. Hogy gondolatát elleplezze, de ter
mészetesen csak ugy, hogy szándéka felett senki se lehessen zavar
ban, majdnem képtelen bohóczságokhoz folyamodik; Gargantua-ját 
és Pantagruel-jét tulzotta.n kiemeli, hogy igy a közönséges emberek 
tisztán az elme játékainak tekintsék azt, amiben egyébként gonosz 
czélzások rejlenek; képtelen tételeket vitattat, de csak azért, hogy 
azok között czéljának megfelelő igazságokat csusztasson be, s hogy 
Rómát, a szerzeteseket, a Sorbonne-t s a vallási türelmetlenséget an
nál szabadabban korbácsolbassa. Azt kivánja, hogy az ember ugy 
tegyen mint a kutya na világ eme legokosabb állata, melly, ha egy 
csontot talál, egész erejével rágódik azon, és miért? hogy egy csepp 
velőt kikaparhasson abból. u Az istentelenségnek nincs itt szünete, 
Gargantua nemzetségi lajstromában Krisztus genealogiáját paródi
ázza, Pantagruel születésében a megtestesülés titkát teszi nevetsé
gessé, a feltámadt Episternon elbeszélésében a jövö élet hitágazatát 
gunyolja ki. U gy anakkor midön a szerzeteseket, a szüzeséget és ön
megtartóztatást teszi guny tárgyaivá, kineveti a házasságot; de kérd
jük, mit akarhat az, ki a. szerzdesi fogadalmakat ostromolja, s a há
zasságot !izétrombolja? Röviden, ií a bohócza a reformátionak, melly
nek L,uthP-r a l1őlile. "Az eredmény nem soká váratott magára, s a tréfák 
\"érpatakokká nőtték ki magokat. 

Ekkor a Ligue dühöngései közepett az egyázi sz6noklat egész 
szenvedélyességgel hangoztatá szavait a szószékekröl, telve bántal
mazásokkal és néplázitó dühöngésekkel, söt üdvös eszköznek hir
detve még a gyilkosságot is. A törvényszékek termeiben szerencsé
sebb lendületnek indult a szónoklat, s Duprat, Marillac, Lizet, Pas
quier és mások nagy haladást mutattak fel e téren j de nagyon meg
láttw.:ott rajtok a régiek utánzása, és igy azon csekély hallgatóság és 
apró kérdések közepett felette lealacsonyiták a Forum es Agora haj
dani nagyszerü jeleneteit, csak azért, hogy tudo1nányosságukat és 
böbcszedüségöket fitogtathassák, 

A tudományossággal való eme visszRélés nagyon közönséges 
hibájok volt e kor ir6inak, nem vévén ki innét még Machiavellit és 
Montaignet sem; mindannyian felette szaporiták az idézeteket, nem 
annyira azért, hogy általok tekintélyt kölcsönözzenek munkáiknak, 

li í* 
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mint inkább hugy felékitsék azokkal ezeklit; s valarnint az előbbi 

korbau a képbeszéd ugy ebben a mythologia ve1·gődött tulsulyra a 
költészetben. Poitiers-ben egy nagy ünnepély alkalmával az épen 
olly szép mint müvelt Des Roches asszony kebelén egy bolha mu
tatta magát, s tüstént száz költő, különösen pedig Scaliger József is
mételten megénekli azt, és pedig nem kevesebb vakmerőséggel és 
szemtelenséggel, mint ameily ezen kis állatot jellemzi. 

HARMINCZKILENCZEDIK FEJEZET. 

S p a n y o l i r o d a l o m. 

A spanyol uemzet az idegen járom lerázásával s a népjogok 
kivivásával lévén elfoglalva, küzdelmeiben a mult idok hősei román
ezainak éneklésével vigasztalá magát j de nem adhatá nyugodtan át 
magát a tudományoknak, s a tudományosság dicsőségét nem párosit
hatá avval, mellyet fegyvere által wegszerzctt. Azonban már előbb 
mintsem a hosszu harczokban elsajátított erélyességénél fogva egé
szen a tanulmányoknak engedbeté vala át magát, a költészet fényes 
szikráival találkozhatáok itt, s ez~kböl egy irodalom keletkezett, 
ameily ha felette különbözö elemekből állott i:l, egy vala természetét 
és irányát illetőleg, s inkább mint Europa bármellyik irodalma ma
gán hordá az a nemzeti jellem és érzület bélyegét. A próza itten 
előbb és jobban kifejlődött mint bármellyik latin eredetü nyelvben, 
nem a nyelvbovárok de a jogtudósok és katonák fáradozásai követ
keztében. Valamint a törvényhozát~ban ugy az államügyekben is a 
spanyol nyelv használtatván, élénk, világos, fesztelen mindazáltal 
szabályos, winden pongyolaságtól meut s a gyakorlati és politikai 
élethez alkalmazott volt az, habár egy e tlen nagy bölcsész sem talál
koz~tt, ki avval élt volna. Az általunk vázolt században a classiku
~ok, különösen Seneca tanulmányozásával müveltetett az, ki olly fel
kapott szerző volt ottan, min t nálunk Cicero j de a régiség utánzasa 
soha nem vergödbetett ottan tulsulyra, inkább a valódi és jelen élet 
felé hajolván e nemzet. 

A barceiunai Juau Boscan-Almogaver (szül. 1500) elsajátítván 
Audrea Navagero-tól, Velenczének V. Károly udvarában levö köve
tétöl, a mi classikusaink szeretetét, eltökélé hazája erőteljes irodalmát 
széppé varázsolni; evégből Petrarca nyomdokait követé , anélkül 
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azonban hogy lemondott volua az erőteljes :;zinczésröl, a !;zenvcdélyc!! 
tulzásokról (hyperbolae) sa fennkölt ném:r.eti érzelmekről; s eszméi 
meddőségét irályánflk t.isztasngával és esinnal párosított szahatossá
gávai pótolá. Az li példáját követé a toledói Garcilasso de la Vega 
(1503-36), ki Virgil, Petrarc<t és Ssnnazaro miivciböl képezvén ki 
magát, valamint ez utóbbi ugy ö is beleszeretett a szépbe s a mezei 
életbe, s midön a honától távollevii költö buskomoly érzetének be
nyomása alatt a pásztori gyönyöröket és szerelmi kinokat megéneklé, 
gyakran utólérte emlitett példányképei ·szépségét. Jóformán egész 
életét a fegyverek közepatt tölté s miután Ausztriliban a törökök, 
Tunisban a berbérek ellen harczolt volna, Provence-ban egy roham 
alkalmával elesett. Ezen két költö a l' e d o n d i ll a és a r t e ma
y o r név alatt ismert s kizárólagosan használt régi nemzeti versidom 
mellé még a nálunk divatozó hendecasyllabus-t, sonettet, canzone-t, 
octavát és capitolot is behozták a spanyol költészetbe. 

Némellyek az andalusiai ujitásnak olly hevesen ellene szegül
tek, mintha csak valameily eretnekség forgott volna szóban. Külö
nösen Castillejo Kristóf az uj verseket lágyaknak s csupán olaszok 
és nők számára valóknak találta, nem tévén azok semmi benyomást 
a fülre s nem levén megkülönböztethetök a prózától ; de senki sem 
hallgatott rá. 

Mendoza. 
A granadai Don Dirgo Hurtado di Mendoza (1503--75) katona 

és államférfiu volt. Atyja, a nagynak nevezett Tendilla gróf, Ka~bo
likus-Ferdinánd által mindjárt a hóditás bevégzése után Granada 
kormányzásával bizatott meg, különös kötelességévé tétetvén itten 
a fegyelmetlen népet a járomba beleszoktatni s a panaszokat, elégü
letlenséget és felkeléseket majd szigorral majd ismét kegyességgel 
lecsillapítani. Ezen mozgalmak közepett neveltetett fel Hurtado, ki 
jártas lévén a keleti nyelvekben és bölcseletben, a velenezei közt:ir
saságnál, a trienti zsinatnál és máshol mint követ alkalmaztatott; 
ameily minöségbcn sokszor csalnia és csalatnia kellvén ollykor igy 
kiáltott fel: nMilly ny•Jmoru teremtmény egy követ!" Olaszország
ban közremüködött a függetlenség maradványainak megsemmisitéllé
ben, Cosmo de' Medici-vel Siena ellen harczolván s késöbb a nagy 
hazafiakat majd árulás majd per által kipusztítván, mignem V. Ká
roly a közgyülillet által megindittatva öt visszahívta. Mindazáltal a 
legbuzgóbb pártolója vala a tudományoknak, mindenfelöl régi kéz
iratokat és müemlékcket gyüjtetett össze 1 evégböl megbizottakat 
kiildvén Keletre s ezek feladatának megkönnyítésére ~olimánnal 
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egyezkcdé:;t•c lépvén. Római fogságában, !JOl" cröszakosságai mialt 

börtönöztetett be, s g1·anadai számül':etésének ideje alatt az Alpuxar
rokban lakó mórok lázadásának történeimét irta ffi('g, az uj dolgokat 
régi mudorban beszélvén cl. Egészen Hallustiust és Tacitust _l,ltánozza 
s az archaismust negélyezi; a magasztosságnak áldozatul hozza a ter
mészetess éget, s bármit mondjon róla Sismondi, nem sok hasznot 
huzott az emberek ismeretéből 'P.s a politikából; különben az egyedüli 
czél, mellyet magának kitüzött, a müvészet és irály. 

Költeményei, szépségöket tekintve, az előbb érintett két költő 
mellé helyezik öt, tárgya emelkedettsége s a csendes élet és hé,zi 
erények iránti lelkesülése által pedig, melly egészen várl\tlan Siena 
elnyomójánál s a római hölgyek csábitójánál, jóval felülmulja azokat. 
Fiatalságában L a z a r i ll e d e T o r m e s K a l a n d j a i t irta, és 
ez az első ama gazságokkal teljes elbeszélések köziH, mellyeket a 
spanyolok annyira megkedveltek. Höse egy a legundokabb bünökbe 
meriilt csaló, ki több házba mint szolga csuszván be, alkalll'\at szol 
gáltat azon czifra nyomoruság, azon koldus kevélység és gőgös sem· 
mitevés ecsetelésére, mellyek kiizepett a castiliaisk éltek, mielött 
Europa es Amerika meghóditását tüzték volna ki czéljokul. .Midön 
egy abbé szolgálatában van, alig képes megélni az urát61 elsikkasz
tott kenyérrel, mellyröl azt hazudja, hogy az egerek ették meg. Egy 
nemes katonánál szolgálván, frnyes iiltiizékbcn követi urát a temp
lomba és sétára, dc az ebéd ideje soha scm érke?'ik meg, s ö a kol
dult kenyérdarabokkal kénytelen éhségét csillapítani. Egy pékné, 
egy csizmafoltozóné, egy varróné, r{!;y kömüvesné, egy divatá.rusnö, 
egy szalonnaárusnií, egy limonádéármmö közösen inasuknak fogad
ják fel s ö~szesen alig adnak neki annyit, amennyi él1sége csillapitá
sára elég volna. Szcrzö azért használja ezen kirivó szineket, hogy 
hü képét adja a nemesek, papok él'l katonák aristocratiájának, kik 
a kiváltságos osztály egész sulyával nehezednek a köznéprc. Laza
rille csalásai, koldusi szcmtclcnslige, s a többi gazokkal való szövet
kezése, a castiliai szegénység eme fi) jellemvonása, rnellyeket Men
doza olly hiven fes tc le, a p i c a I' es z k innodort alkoták, slegyszers
mind tárgyat adtak számtalan utánzásokra, mellyek közöl képeinek 
hüségét tekintve legjelesebb a O i l B l a R czimü munka, noha szer
zöje idegen. 

Ezek hárman, kik mindannyian az olaszokat utánzák, egy se
reg iró által utánoztattak, minek kövotkcztébtm egészen uj alakot 
iiltött az irodalom, s csaknem a castiliai nyelv is. Annyi győzelmi 
örömzaj között, az ujabbnál ujabb felfedezéRek és a megmérhetlen 
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teriilctü tartományok kiinnyii szcl'rcl eszkiizlütt nH'ghúditásai által 
költetni kellett lelkesedés kiizepctt, szemben egy, vérben elfojtott 
polgárosodással, a költök pásztori dalokat zengedeztek és szerelmi 
iz.etlenségekct énekelgettek meg, nem pedig a hösi tetteket és lova
gias cselekvényekct, miután most m1i.r a harcz nem a nemzet érde
kében folytattatott; s azt mondhatná az ember, hogy vagy el akarák 
feledni azon szenvedéseket, mcllyeket másoknak olwztak, vagy ki 
akarták magukat ragadni a gonosz világ valóságaiból, hogy egy mcs
terkéJt világba varázsolják át magukat. De ami mesterkélt, nem örö
kíthető. 

Hallgatással mellözzük azon költöket, kik legfölebb is csak 
szépen irtak, és akiknek olvasása ollyas benyomást hagy vis~za az 
emberben mint valameily hatályos zene, és egyebet semmit. Az is
t eni melléknévvel megtisztelt sevillai l<~ernando de Herrera(1516-
95) minden természetességet számüzvc a magasztosság után töreke
dett s szép nyelvezetével állandóan igazi kiiltöi képzelödést tanusitott 
s annyira ment, hogy a szavakat és szálamokat költőiekre és prózai
akra osztaná. Pap volt ii, valamint a portugal születésü Jorge di 
Montemayor is (1520-62), ki castiliai nyelven D i an a czimü mü
vét irta, mellyben ·Marfisá-jának bütlcmégét szerepeltetve hét köny
vet tölt meg lo\·agi, pásztori és allcgoricus szerelmekkel megrakott 
elbeszélésével, s valóban mcglepö, hogy az ízetlenségeket és ismét
léseket szereneséseD kikerüli. Gil Pol folytatá, sokan pedig utánoz
ták öt. Louis Ponce de Leon (1527-~Jl) a vallás általlclkesittetett, 
különösen miután az É n e k e k é n c k é n e k fordításáért öt évig 
volt letartóztatva a hitnyomozó szék börtönében. Különféle remck
irók s főleg kedvencz szerzöjénck Horácznak fordításában, kitö! el
sajátitá irálya szépségét és ildomos kellemét, de nem epicureismusát, 
azon czélt tüzte ki magának, hogy ugy beszélteti öket, miként be
Kzéltek volna, ha ·az ö korában élnek, ami azután a következő fordi
ták által közönségesen elfogadtatott; egyébként leghibátlanabb és 
legkevésbbé dicsvágyó költője ö nemzetének. Gines Percz de Rita 
G r a n a d a i p o l g á r b á b o r uk ( 1595) ez im alatt egy regéuyt irt 
Boabdil udvaráról, az Abenceragokról s más a hagyományból meri
tett vagy talán általa kigondolt dc népszerüekké vált eseményekről. 
Matteo Aleman G u l!'l ma n d e A l fa r a c b e (1599) czimü munká
jában .szép péld;i.nyképét adja a p i c a r es z k fajtán ak; különben ke
serü kigunyoláila ez az akkol'i erkölcsöknek s telve vagyon csalá
sokkal és zsebmetszét~ckkel. 
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A spanyol nyelv egész hatalmát a sz c ll cm d u t1 1 n c me s 
férfiu, Miguel de Cervante~ Saavedra (1547-1616) fogta fel. Ez 
szerencséjét megállapítandó, melly honában nem igen. kercsé fel, 
Olaszországban katonáskodott; Lepanto-nál balkezét elve11zté, s mi
dön innét visszatérne, a berberek kezébe esvén, hat évig kelle Algír
ban rabszolgaságban sinlödnie. A foglyok kiváltásáról nevezett 
szerzetes atyák által kiváltatván, kénytelen vala vig- és szomorujá
tékok irásával tengetni életét; késöbb midön II. Fülöp halála sza
badabban hagyá öt lélekzeni, közrebocsátotta D o n Q, u i x o t e czi
mü müvének elsö részét (1605), mellyet azon idö alatt irt, hogy az 
adósok börtönében ült, B amellj épen nem ragadá ki öt a nyomor
ból, jóllehet Spanyolorsllágban és kiilföldön csakhamar harminczezer 
példány kelt vala el abból. Epe nélküli gunyor ez, s inkább egyet
len mint ritka tünemény ; valóban felette ritka az olly könyv, melly 
nevettet, anélkül hogy az erkölcsöket, vallást és törvényeket kimé
letlen kézzel éri~tené. És illyen a D o n Q u i xo t e, melly minda
mellett hogy mcséje a legegyszeriíbb, az események benne valószi
nüek, s ameily anélkül hogy érdeket költeni eröködnék, hü képét 
adja a spanyol életnek, ekként egy nemzeti h'tískölteménynek he
lyét pótolván. Nem a jelenkor analyticus regénye ez; hanem in
kább két jelképes typust állit fel a középkor számára, t. i. a nemes 
veszélyekkel daczoló lelket s a magát kimélő testet. A szerzlSnek 
czélja volt evvel nemzetét a lovagi olvasmányok kórságából kigyó
gyítani, az ezek által megrontott képzelődés jóakaratu ábrándjaival 
s a mindenütt uralkodó fellengzéssei a valódi életet, hol az ember 
egészen mást talál, mint amiről álmodozott, s a józan ész prózáját 
állitván szemközt. · 

Igen jól esik kigunyolva látni ezen hősiességet, melly a nemes 
férfiak fejét megzavarja, a nagylelküséget, melly a gályarabokat ki
szabaditja, melly a jót akarja, anélkül hogy annak eszközeit és már
tékét ismerné, melly az erényt nem érett megfontolás után, de az 
izgató olvasmányok s a felzaklatott rokonszenvek benyomása alatt 
gyakorolja ; de midön nevetségessé teszi ama tulzott hősiességet, 

kigunyolja egyszersmind Sancho Pansa érzékies önzését is. Munkája 
folyamában azonban különösen pedig a második részben ( 1615) a 
jellemek megváltoznak, a Mancha höse lovagi erényekkel és sok 
ismerettel bir, s csak egy részletes rögeszme, egy physikai betegség 
kínozza öt, melly különben semmiféle erkölcsi leczkét nem tár elénk, 
de csupán az erény és eszelősség közötti ellentétet tünteti fel ; slít 
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látván jó aluuatá.t, mclly balga~ágai közepett is annyira szembeötlő, 
inkább szánalomra mict nevetésre indit bennünket. Ugyanazért bi
zonyos buskomolyság vonul át az egész könyvön, mellyben világo
san látjuk, milly közel álljon a magasztos a nevP:tségeshez, s melly
ben a szerzö irgalom nélkül szetoszlatja azon ábrándokat, mellyek 
olly vonzók az ifjuságra nézve, s amellyek gyakran, noha meggon
dolatlanul, valódi erényekre s nemes eltökélésekre vezetik azt. Az 
örökös nevetés s az önzö anyag és az áldozatokra olly kész szellem 
emez ellentéte közepett, hol az ember majd nevet majd ismét szána
kozik, áttör az elégületlenség, melly Cervantes lelkén rágódott, lát
ván 1 milly kevés elismerés követi s · milly nyomoruan jutalmaz
za a világ azon nemes érzelmeket, mellyek öt fiatalságaban a 
harcztérre ragadák, s amellyek olly nagylelktten elviselteték vele a 
rabszolgaság kinjait; mig másrészrlll magában a dicsliségben is csak 
keserüségekre, bálátlanságra és csalódások ra talált. Ő, századának 
legnagyobb írója, mind a közönség kegyében mind a dicsöségben 
megelőztetett a csuszni-mászni tudó aljas tömeg 1llta.l s annyira elha
nyagoltatott kortársai által, hogy valamint születésének ugy halálá
nak helye sem tudatik. Illy nyomatás alatt az ember még inkább 
érzi saját érdemét s Cervantes is bizonyos öntetszéssel irta a követ
kező szavakat regénye végére, melly öt balbatatlanitandó vala: nit
ten Sid Amet ben Engeli leteszi tollát, de olly magasra fti~geszti fel, 
hogy senkinek sem leszen bátorsága azt ismét levenni." És val6ban 
senki sem érte többé utól ezen különben olly átlátszó eszme-m~Jysá
get, azon merész ecsetclést, azon nyilt és finom észjárást, melly 
gyermeksógünkben nevetésre, é1·ett korunkban pedig elmélkedésre 
késztet bennünket; azon könyvet, melly mindaddig fennmarad, mig 
a hősies á)modozások s az önös józan ész; mindaddig, mig az utó
piaták kedvencz örjöngései s az akadályok, mellyekkel a világban 
találkozunk, hol minden nap egy ábrándot semmisit meg 1). 

De Voltaire-nek teljességgel nem volt igaza, midön azt mondá 
"hogy Spanyolország csak egyetlen egy jó könyvet tudott létrehozni, 
azt t. i. melly a többiek nevetségességél feltünteté." Cervantes egy
szersmind egyike a spanyol szinészet l~gjele'lebb alapitóinak. Mi
ként állott legyen ez korában, halljuk töle magától: nBocsa\ss meg 
nekem .kedves olvasó, ha ezen előbeszédben a szokásos szerénységet 
félreteszem. A napokban véletlenül e,gy baráti körbe jutottam, hol 

1) Doo Quixole-nak mellözhetlen kieg,sliitéseill tekintendő don Diego Cle
mencin terjedelmes kommentárja (1766-1838), melly a spanyol szellemet és er
köJc,üket l ó 80 t(• l Hi 30-ig a legnagyob h ré~" letességgel tárgyalj u. 
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a vigjl\tékok c~; más illyc~ dolguk km·ültck sziinyegre, 9 az illeti\k 
olly mélyen bele hatottak a tá.rgyha, hogy szet·intem annak alapját 
éri~tenék. Szóha jött az is, hogy ki vnlt legyen az eiRií Spanyol
honban, ki a szinész~>tct biilc~öjébül kiragadtR volna, azt fénynyel és 
pomp!Íval övezendö körül j és én az idösbekkel egyetemben azt mon
d4m, miként entlékezném, hogy láttam szavalni a nagy Lope de 
Ruedá-t, ki egyarápt kitünö vala mind játékát mind pedig tehetségét 
jlletöleg. Ez Sevilhib-.n nilletett s mestereégére aranymüves volt; 
és acm előtte tem utána nem tüQt fel férfiu, ki a pásztori költészet
ben bo•.d. ha$onló volt volna. Jóllehet akkor még gyermek s igy 
képtA!lf:ln v~lék ver4eit megHélni, mindazáltl!J néhány azok közöl em
lékezetemben maradt, s ~ost is midön érett koromban lelkem e.lé 
állitoJD &Z9kat, méltóknak talAlom hirnevökre. 

"E:un birneves spanyol férfiu korában a szinigazgatónak egész 
~.é.n;lete .egy z.sákbtP.D állott s négy fejP.r, aranyos prén:~ekkel díszített 
pán:tori ltödp:~önre, négy szakálra. és parókára s ugyanannyi botra 
V'C QJajd többre ínajd kevesebbre ezoritkozott. A vigjátékok pár
bes~éde~böl állottak egészen a pásztori játékok miotájllra, s az egész 
~.rab két vagy három pásztor s egy B!!:ép parasztnö között folyt le, 
l~fö~bb i• annak szepitése és megbouzabbitása végett egy pár czi
gjny, nö~eritö, bohócz és biscayai léptetvén fel abb8.11. Lope ezen 
n~y I'Zerepet egész fönséggei s valódi élethüijéggel játszotta. Nem 
valának di11zit~ények, nem harczok lbháton vagy gyalog a mórok és 
ke~esztények között, nem alakolt, mellyck a szinpad al61 fclbukkan
!l.J;I~J.k vagy a föld mélyéböl felbukkanni látszanának ; a ezinpad 
négy, négyszöget képzi} padból állott, oooilyeken át öt vagy hat szál 
depzka tétetett, s az egész állvány mintPgy négy arasznyi magas
s!i,~ra volt a földtől j nem Ichete látni angyalokat leszállani az ógböl 
s peQl lelkeket a felbök felett; a szinpad diHzitménye ogy ócska füg
göny volt itt ott kötelek által tartva, 11 ez választá el a szinpadot az 
öhö~ö szobá.tól i a függöny háta megett a zenészek voltak, kik guitárr 
m.,U~tt néhány ódon románczot énekcltek. Lope de Rueda meghalt 
s birnevénél és nagyságánál fogva azon kitüntetésben részesíttetett, 
hagy a cordovai székesegyház senatori karában tétetett örök nyuga
)ot;nra, ide temettetvén a hires bolond Louis Lopez is. Lope de Ru
ed4-!lJ~ok utódja Nazaro da Toledo főleg a gyáva nökeritö szerepében 
tü~teté ki wa~át. Ez némileg gy ara pi tá a szinjátékok· diszitményeit i 
a zsákot, mellyben a t·ubák tartattak, kofferekkel és böröndökkel 
bdyet.tt~úté; a zenét a szinpadra hozá, mel_ly eleinte a függöny háta 
megett ~nek eltetett j a ezerepiökkel letéteté a 11zakált, mellyet előbb 
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miuduyájan hurdottak, és azt kivánta, hogy miudeoki valódi al~~okjá
vallépjen fel, kivévén azokat, kiknek öreges szerepct adoiok vagy 
ábrázatukat átváltoztatniok kelle. Ö találta fel a szinfalMk.at, a {~
!egeket, mennydörgéscket, villámlások~t, pál'viaclalokat és üt~ö~~te~et, 
de egy sem vitetett olly tökéletességre, mint ma tapasztalható, mig
nem (félre a szerénységgcl) az általam szerkesztett Algíri fo g
l y ok továbbá N u m a. n t i a és a T e n g e r i Ü tk ö z e t a madridi 
szinpadon elő nem adattak. Most a. három napos vagy felv®fiso.s 
vigjátékokat én három évre merészkedém kíterjesztcpi, s elsB val~k, 
ki a képzelet káprá1.atait s a lélek titkos gondolatait a S:I$Ínpadra ho
zárn, általános tapsvihar között erkölcsi alakoJut léptetvén fel ot~~~on. 

Azután husz vagy harmincz vigjátékot irt~JD, mellyek miudaonyian 
elöadattak, anélkül hogy a nézök káposzta-torzsa s czitromhéj bajin
gálásokkal vagy más, a rosz szerzök számára fentartott bókok~al 
tudatták volna roszalásukat , s mindannyian füttyök, lárma es zaj 
nélkiil fejeztettek be. 

"Más teendöim lévén, félretettem 11. tollat és vigjáték~k~t, fl 

ekkor tünt fel a természetesség csodája Lope de Vega, ki a dráp;~ai 
egyeduralkodásra emelkedett ; elhalmozta ez a világot jól reqdezett 
s helyesen keresztiiivitt vigjá.tékok~al és pedig olly na~y !IZá.r»ha!l, 
hogy tízezer i v nem volna kPpes azok befogadására j és ~mi v'-lób~~on 
meglepö, mindegyik d$rahját láttp. eljá.ts~tni vagy le~al!lbb biztos 
vala azok elöadatásár61. Mindazok, kik az ö dicsöségében os~tozni 

óbajtottak, összesen setn írtak félannyit mint ö. Mindazált~l, mint· 
hogy az Istrn nem ajándékoz meg mindenkit mindcttnel, a közönség 
nem szünt meg becsülni Rarnon tudor munkáit sem, ki a legerőtel
jesebb szindarab-irt'J volt a nagy Lopc után; közteliizésben r~szesül
tek még Miguel Sanchez elmés cscl!!zövényei, Mira dc Mescua tudor 
komolysága, ki olly fényt d('ritc nemzetünkre; Tarraga kanoJJOk 
bölcsesége és iszonyu találékonysága, don Guillen de Castro ~eli
vessége, Aguilar finomsága, Louis Velez dc Guevara. vigjáté~ainl!ok 

rohamossága, fénye éR nagyszerüsége, don Antonio de Galar~~~o el
méssége, ki népnyelven irt, s Gaspar d' Avila ezerdmi pajkossága.i j 
kik mindannyian s kivülök még néh1ínyan erélycsen támogat4k a 
nagy Lopc-t a szinészct megalkotásában." 

Midön tel1át Olaszországban a legnagyobb költők, a. föura.k tU
tal támogattat va, müvészetct és fényt fejtének ki a szinpadokon, 
Spanyolországban ezek köt·ülbeliil a kötéltánczosol$. önké~y4pe" ~~
gedtettek át. De épen népies t:redetétöl nyerte a spanyol azinéazet 
szabadabb irányát, melly teljesen függetlenité magát a classikus 



utánzásoktól K az iskolák által előirt illemszabályoktól és egé11zen 
megfelelt a nemzet jellemének. A müvészet nálunk egy életr·evaló 
drámát sem hozott létre; a spanyolok ellenben bővében vagynak az 
eredeti szcrzeménycknek, mellyck a dn\mai regényirodalor;n legfel
söbb foka gyanánt tekintetnek. 

Kitüzni egy ezélt, egy érzelmet, egy tényt s azt minden lehető 
szempontból fejtegetni, bármillyenek legyenek az evégre felhasznált 
eszközök, ebben áll a spanyol drámairók ruüvészete. N cm akarnak 
ök, miként a francziák, minden lépésröl számot adni i nem csombó
kokat kl:ltni egyedül avégből, ho~y azokat megolahassák i de szen
vedélyeket szerepeltetnek 1 s ezek ellentéte képezi a bonyolódás t. A 
képzelt egységeket, mellyck a szerzőket gyakran oda kényszerítik, 
hogy a valódiakat megsértsék, soha nem keresik 1), de egymást kö
vet() s idő és hely te kintetében egymástól távol álló eseményeket 
adnak t:lő, lehetőleg a természetet s a szenvedélyek okozatait utá
nozván, azon szánd~kkal, hogy olly drámát alkossanak, melly a mü
vészet azépségeire támaszkodva valódi költészet legyen a kifejezés
ben. Ami az alapot illeti, nem kérkedvén a középkortól és keresz
ténységtől való gögös elszakadással, bizonyos eredetiséget sajátitot
tak el, melly annál feltünőbb, hogy az irodalom minden más ágában 
az idegenek utánzásába sülyedtek. 

A spanyolok a szindarabokat is t e n i ek r e és em b e ri ek r e 
oszták fel, az előbbieket ismét szcntek életeire, mellyek a mysteri
umok mintájára készíttettek, és szcntségi előadásokra (autos sacra
mentalea), mellyek majd mindig képbeszédiek valának s főleg Ur
napján az Oltáriszentség tiszteletére adattak clö. Az emberiek hö 
siek, történelmiek, mythologicusok vagy pedig olly világias vigjáté
kok valának, mellyek a társadalmi életet ábrázolák. Az elt>őség a 
szentségi előadásoknak adatott, s ekként a castiliai tanác!s IV. Fülöp 
idejében megengedvén, hogy a szinbázak öt évi szünetelés után is
mét megnyittatnának, elrendelé, hogy a szinmüi jelenitések jó pél
dával ékeskedő s a szentek életéből vagy épül~tes halálesetekből 
vett tárgyakra szoritkozzanak, egészen kizáratván azokból a szerel
meskedések 2) A tréfás játékok az egyházakból a szinpadokra me-

1) A tizeuhatodik században l'iuciauu rhetor Aristoteles szabályainak meg
tartásit sürgettil ; Juan de la Cueva azonbau & teljes szabadság mellett kelt sik
ra, mint ameily az idők szellemének s a l<épzelödésnek inkább megt'elelne. 

2
) A szentségi elöRdlisok HI. Károly Rl&tt t 766-ben hetiltattak. 



lOti~ -

nekültek, s innét ~zárwaztak a prolog-ok, mellyek dicséretekuek 
(l o a) neveztettek, és a játékközök, ezen elmés és pajkos bohózatok, 
mellyek zenével és tánczczal kisértettek (saynetes ). A vigjátékok 
alapját rendesen a fondorlatok képezik, mellyek szövevényeit c~ak 
az képes felfogni, ki megszokta azokat az életben látni, mint a spa
nyol nemzet, ruellynél a kaland vágyon kivül olly nagy w értékben 
kifejlődött a kiváncsiság, hogy még a szinészettöl is változatos ese
ményeket, meglepetéseket s kedélyizgalmakat követel, s ekként nála 
a körültekintö müvészetnek buknia kell vala. Midőn a helyzetek 
alakitása s a booyolodások kifejtése forgott szóban, keveset törőd
tek a valószinüséggel i a bonyolodások keresztül-kasul vágták egy
mást i a szerelmeskedések oemcsak gyengédtelenek de illedelmetle
nek valának; a leghevesebb szenvedélyek 1 csalások és gazságok 
hozattak szinre s a szarelem által mentegettette k; mindenekfelett 
pedig rendkivüli közönyösség vala tapasztalható a vérontás iránt. 

A fentebb dicsérettel emlitett Lope de Rueda (1500-64), 
aranymüves, belátta, hogy a vigjáték nyelvezetének lehetőleg termé
szetesnek kell lennie, s ugyanazért az eddig használt virágo11 költé
szet helyett a prózával élt. Mindazáltal oem ö volt az elsö szinigaz
gató, miként azt Cervantes és a történetirók állitják, s az elsö szio
müvet Villena őrgróf írta (1474) aragonisi Ferdinánd menyegzöjére, 
ez azonban szerzö egyéb müveivel egyetemben az ioquisitio máglyá
ján égettetett el; késöbb Santillao e őrgróf a genuai ak és aragooiaiak 
között Ponzamellett vivott ütközetet dolgozta'fel a azinpad számára, 
mellyet nem olly régeu Martinez de la Rosa Párizsban fedezett fel. 
Juan de la Eneina pásztori játékokat irt, maga játszván azokban a 
fő szerepet ; telve valának ezek czelzásokkal hazája eseményeire s 
közben tánczokkal füszereztettek, énekekkel végeztettek s gyakran 
bohózati jelenetekkel vegyittettek. Az elsö Granada meghóditásá
nak évében adatott elő (1492). Ezután La Celestina került 
sziore, mellyről rná1· előbb szálottunk; a valódi sziomüvek pedig 
csak a tizenhatodik században keletkeztek. Bartholomc Torres de 
Naharro, előbb fogoly a mórokoál, kiváltatása után Rómában tartóz. 
kodváo vigjátékokat irt, mellyek X. Leo udvaránál eléadattak. Miod 
a. tárgyak megválasztásában mind pedig a jellemzésbeo nagyon 
szerenesés vo It s ernellett az élénkség sem hiányzott darabjaiban; 
különben kicsapongó volt, rnint azon udvar, mellynél élt; miot pap 
s közel a pápához irgalmatlanul ostorozta az egyházat. Szinmüvei, 
mellyek Rómában tapsviharral fogadtattak, Spanyolországból kitil
tattalt, valamint azok is, mellyeket Cristoval de Castillyo ausztriai I. 
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Ferdinánd titoknoka irt ; ugyanazért a törtenetirók mit sem tudtak 
ezen szinmü-példányokról s csak kevéssé ismertettek azok Spanyol
bonban is, hol azalatt vagy Plantus és Ariosto darabjai, vagy pedig 
némelly népies hohózatok adattak elö. Midön az udvar Madridba 
tette át állandó székhelyét ( 1563), szinMz épittetett ottan, s csak 
ekkor tüntek fel a kitünő vigjd.tékirók. 

Cervantes előtt a szomorujáték vagy a vigjáték 1) nem vala
melly müv~azi ábrázolat volt, de élethü festménye a szenvedéaeknek 
vagy nevetségességeknek, olly módon szerkesztve, hogy az által 
bizonyos érzelem költessék ,;s tartassék fel. N u ma n t i a szinmü
vében azon dühö.~ honszeretetet fpjtegetvén, mellynél fogva a polgá
rok készebbek magokat meggyilkoitatni mintsem Róma rabszol~ 
glfliv& tenni, nem kereiSi az egyes szenvedélyek összeütközését vagy 
az egyéni jellemeket, de az egész darabot egy tábor, egy ostromolt 
és bevett város zajongásaival tölti be; megjelennek ebben Spanyol
orezag panaszkodva, Proteus jövendülve, továbbá áldozatok, lélek-, 
idéfléeek ugyszintén a Had, Ehség és Betegség. De minö hatást 
gyakorolhatott az a függetlenségökre olly féltékeny népekre, midön 
es meg volt védve az idegenek ellenében, de ugyanakkor saját ki
rályaik által fenyegettetett. Az A l g i r i fo g l y ok czimü darabjá
ban a keresztény rabszolgák szenvedéseit ábrázolván , honfitársait 
azok kiszabadítására ösztönzi; kitérések sorozata ez inkább mint 
egy magános cselekvény,azon igazsággal vázolva,mellyet csak az érez
bet, ki az általa ecsetelt nyomorokat maga is átszenvedte. Szinmü
vei többnyire történelmiek és hazaiak, mert a spanyol szinéazet azon 
sajátos előnynyel bir, hogy miudegyiknél nagyobb tiazteletet és lel
kesedést tanusitott saját nE-mzetisége iránt. 

l.ope. 
A madridi Lopede Vega (1562-1635), az Alba berczegek egyi

kének tito'knoka, fiatalságát szerelmeskedések, kicsapongások és ka
ludak kiSzött töltötte, mellyeket D o r o t h e a czimü munkájában 
egésa szemtelenaéggel maga elbesaéL Egy párviadalért számkivet
tetvén a gyöahete~o ha;i>hadban azoigál t, mignem két neje halála s 
a. megcsalatott aaépe.k eseliosai által megtöret ve, pEAppá lett. Mint a 
szegény papok scgélyzése végett alapitott esylet káplánja gyakran lát
tatott, hogyan szedé ö se ze a betegeket és halottakat u z utczákon; azután 

l) Ellk~nt 6 ni nmüveit nem at.o k vig vagy ;zomoru Hzin<'zt-tt> tit' a szt>

mélyiságek nagyoub vagy ki•ebb emelke<lettsége neriut oHztAlyozza. 
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husz é\·ig ahitnyomuz.ó szék ezolgá.inak elüljárója volt, amellylhiTatala 
teljességgel nem akadáiyozta öt abban, hogy szinmüveke1 írjon, és· 
pedig ugyanazon f,rzelmekkel, érzéki kéjt lebelö szinezéssel és \'&k· 

meröséggd, mellyek fiatalaágát jellemr.ék. Képzd(;lléséuek gezdagaá
ga és kifejezésének könnyedsége a csodával hat&t·os; egy , kétezer 
versböJ álló szinmtivet, mclly soneUekkel, tel'cziJ,ákkal étt oktávákkal 
vagyon füszerczve, gyak1·au egy nap alatt végzet! be ; és több mint 
száz darabja. "husznnnégy úra alatt (igy szM ö maga) a muzsátúl a. 
szinpadra költözött," a 11zinigazgatók csak annyi id/it sem engedvén 
neki, hogy azokat ujbúl átolva11hassa. I<:kként ezer nyolczszáz vi.gj~ 
tékot és négys·záz t;zent11égi ábrázolatot irt; 1) ezeken kivül pedig hu
szonegy négyrótü kötetre menií költeményeket, ezek közöU öt hős
költeményt , t. i. a M e g h ó d i t o t t J e r u s a l em· et husz énekben, 
A n g e l ik as z é ps é g é t szintén hu~>z énekben, továbbá egyet Cir
ce, egyet Stuart Má1·ia. felett 8 egyet Drake tengemagy ellen. Vala
kinek türelme volt kiszámítani, hogy össze8eh huszonegy és fel mil
lió verset irt; és ekként s:.~ületésétöl fogva halálalig minden héten há
romezer verset kelle elkészítenie. Hol vette tC'gyen a saükséges idöt 
a bonyolodások kigondolállára 1 a tö1-ténelmek olvasásárA s & népelo· 
kások kifürkészésére, teljességgel neo1 bir:juk felfogni. 

Mtivei sok pénzt hoztak be neki, de ö ugyanazon ktinnyedség
gel majd jótékonyságokra furditá, majd pedig féoyüzésre pazarlá a-zt 
el. Megmaradt a~onban wzámáru a. dic~öség , mellynek minden édes
ségeit élvezé; a nép az utczákon öszesereglett, hogy láthaasa n& ter. 
mészet csodáját és Spanyolország phönixét" <Cenaates); a pápa. czi· 
meket és kitüntetéseket küldött neki, s temetési szerta~·tásáoál, melly 
három napon át ismételtetett, három piispök végezte az egyházi szol-

. galatot. 
Illy sietség után természetesen nem várhatunk töle va-lami tö

kéletest, annyival inkább hogy kedvét lelte a nehésaégek azaporitá
sába.n, munkáit névversekkel ( acrost~con ), szófordulatokkals más ro1z 
izlésü czifraságokkal terhelvén, mellyek nem annyira lángelmét mmt 
inkább idö(igénylenek.Dd nem szemlelhetjük azokbanmég a1.erméuet 
szülte ibiettség gyermekded nyilvánulását sem, miután igy ir: n Tlld.J'k 
meg a külfölrliek , hogy Spanyolorszá g ban a vigjátékok nPrD köve-

1) Ut6ls6 tilctirói, jeltJacn lJawas Hiu~>rd, vigjáték~>inRk számát ezer Öt81lát:

I"U, uents6gi ábrázol"taiét pe<1ig hllrowszázra teszik. Allonban ezeknek fele 
sem nyomatott ki, a kinyomato:r.ak fele p1·dig elvP~v.rtl s igy fg könyvtAr sem fil

ilott még ~>zokhól m\gysr.é.z:~t összpgyiijtuui, 
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tik a müvészet szabályait. Én azokat ollyaiwknak készitém , minök
nek találtam, másként nem értettek volna meg . • . Hála Istennek, 
ez nem azért van igy , mintha a müvészet szabályait nem tudtam vol
na, de ameily iró azokat követi vala, bizonyára dicsöség és !l é n z 
nélkül hal el ... Ollykor csak a kevesek által ismert miivészeti sza
bályok szerint irtam, de midön láttam az ízetlenségeket , mellyeken 
a köznép és nök annyira kapkodtak, kedvöké1·t kontárrá let
tem . . . S ugyanazért valahanyazor vigjátékot kell irnom, hat zár 
alá csukom be a. ~zabál y okat s kiteszem szobá.mból Terentiust és Plau
tust, nehogy kiabáljanak ellenem, miután az igazság a néma köny
vekben is felszólal. . . A szomorut é~ nev~tségest, 'l'erentiust és Se· 
necát összekevervén, ebböl egy, a minotaurushoz hasonló szörny ke
letkezik., s ekkot· előttetek áll egy szinmü, mellynek egyik része ko
moly, másika pedig bohózat. Ezen Yáltozatosság felette tetszik, pél
da erre a természet, melly illyes ellentétekből meriti szépségét." Hogy 
pedig munkáibau egység létezzék s ne csupa kitérésekből álljanak, 
mellyek egymástól elszakithatók, anélkül hogy az egész épület rom
ba döntetnék, megengedi a költönek , hogy olly történeteket is szinre 
hozhasson, mellyek több évig tartanak: "Ha a müvelt közönség 
nincs avval megelégedve, mit sem tesz, ne menjen vigjátékaitokra. 
Hányan keresztet vetnek magokra ijedtökben, látván, hogy több evre 
terjed ki a darab története, mellynek egy mestersége s nap alatt kell 
bevégeztetnie! 'l'apasztalván, hogy a szinházban ülö spanyol mohó 
kíváncsisága csak ugy elégittatik ki, ha a világ teremtésétől fogva 
az utolsó itéletig lefolyt események két óra alatt mind szemei elé 
állittatnak 1 ugy tartom, hogy kötelességünk a nézöknek tetszeni; 
azért a közönség számára irok, s minthogy ö fi z e t, illő, hogy azon 
bárgyu nyelven beszéljünk, ameily neki tetszik" 1). 

Hol v au itt a lángelme szent függetlensége ? ho l ismerhető fel 
itten azon vallásos ihlettség, melly az élet tömkelegének közepette 
azon fonalat keresi, melly egyedül képes b iz tos kalauz ul azoigáini 't 
Mindazáltal eszméinek gazdagsága, szinmüi jelenitésc, élénk képzelő 
tehetsége, költői nyelve s lángelméjének ragyogásai, wellyeket scm
miféle müvészet nem hozhat létre, valódi költönek tanusitják öt. Ha· 
dja történeimét nagy gonddal tanulmányozza, nem azért hogy drámá
kat de hogy fondorlatainak leginkább megfelelő tényeket mcritsen abból, 
mellyek nem egyebek,wint párbszéddé alakitott beszélyck,összevegyit
ve azokbana komolyt~~.nevetségessel, a köznapiast a fenségessel, a gyer
meteget a különczczel, nem azért hogy oktasson vagy vagdalózzék, de 

•) .Arte nueva de hace'l' comedia~. 



hogy a lelket ébren és érdekelten tartsa. A spanyol jellem függet 
lcnsége akkor még nem hajlott meg az osztrákok előtt 1 és az 
emberi méltóság érzete, melly bennök sokkal mélyebben gyö
kerezett mint más nemzetbelielméi, erősebb volt a zsarnok
ságnál, ameily egyébit·ánt még nem tudta, nem merte vagy 
nem akarta az elnyomás erőszakos eszközeit alkalmazásba venni. 
Lope azt mondja, hogy ll. li~ülöpnek nem tetszett a királyokat a 
szinpadon látni j mindazáltal minden spanyol királyt szerepeltetett 
ottan, mngát F'ülöpüt sem vévén ki. 

Némelly általános jellemelt, mikéot az olasz álarczosok1 foly
tonosan szerepeinek szinmüveiben j illyenek az agg, a szerelmes, a 
nö, az inas, a komorna s küliinösen a bohócz, melly nélkülözhetetlen 
személy a spanyol drámákban. A bohócz ellentét~ a szerelmesnek, 
miként Sancho Pansa don Quixote-nak j ez harczvágyó, szerelmes, 
virágos szólamokban beszél, kész a szerelemért és becsületét·t vagyo
nát és életét feláldozni j amaz hidegen számító, szüntelen az életről 

és ennek szükségeiről aggúdik, három vagy négy szobalánynak is 
udvarol, uz eszmény it a gyakorlati józan ész által mérsékli 1 ami 
gyakt·an nevetésre néha komoly elmélkedésekre indítja az em
bert. Igy pl. midőn a hös a bohóczot felhívja, hogy öt a barczba kö
vesse, ez ekként felel neki; "Meglehet hogy elmegyek, de csupán azért, 
hogy lássak s legyen késöhb mit elbeszélnem. Ami az öldöklést ille
ti, én nem akarom megszegni a törvényt, melly ben születtcm és 
élek, s ameily nem azt mondja N e ö lj m ~r ~ka t, vagy N e ö lj 
k e r e sz t é n y c k e t, de egyszerűen N e ö l j- Es én megtat·tom azt 
pontosan, mert nem engem illet az lsten parancsainak értelmezése" 1). 

A többi jellemek Lope miivciben kevéssé tanulmányozottak és roszul 
alakitottak s általában azon akkot· divatozó elvet követik : A sz e
r e l em m i n d c n t k i ru c n t j t•gyébként telve vagynak azok áru
lásokkal, gazságokltal, agyor.szurásokkal, gyilkosságoltkal, rögesz
mékkel vegyitett buzgósággal, mindenekfclett pedig szinpadi csalta
nósságokkal és szemkápráztatásokkal. 

A valódi keresztény érzelmet nem vagyunk képesek fellelni az 
általa ábrázolt gyülölségek, haragolt, heves és kiclégitett szenvedé
lyek közepett, jóllehet szerzö szakit a régi szinészet anyagias fatalis
musával s a jelenkori materialismusával 2) j teljességgel nem talá-

1) A •e•;reto ny1·avio seL~·eta vengauza. 

') F. :'ehleg-el ar. irod~thnl\k leg•·egt'•nyesebbike iráuti csodálatában ugy ta

XV. fiS 
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lunk nála lelkiismereti habozásokat, nem bizonytalanságat az emberi 
cselekvényeket illetőleg 1 nem szonioni kimenetelt, de folytonos e,; 
meggondolatlan élénkséget, melly felette lá.vol áll azon aggodalmak
tól, mellyek az érzéssel biró egyéneket a válságos perczekbf>n meg
lepik, s amellyektöl Shakspeare müvei vis~zhaogzanak. 

Lope már éltében elhalmozva dic~öséggel, ~:~öt ha egyik-máöik 
életirójának hitelt adhatunk 1), pénzzel is, tizenöt éves fiához egy 
vigjátékot intézett, mellyet m~g fiatal koraban készíte, lebeszélni 
igyekezvén öt abban az i rói pályár·61: ,,lia szerencsetlenség vagy· 
vératkatod a versirás felé vonzana (amitöl Isten mentsen meg té
ged!), legalább ne legyen a kültészet egyedüli f·>~la.llwzásod. Ha 
szabad magamat felemlitenem, te nehezen dolgozhatnál annyit, meny. 
nyit én tetlern hazám szolg:Uatára és becsületére. ::i mindazáltal mi 
volt jutalmam! egy igen szerény erszény, egy evvel nrányhnn állo', 
asztal s egy kertecske, mellynek virágai nekem szórakozást és guu
dolatokat szereztek. A dicsöség leenrl jutalrriaril, mondhatnád te. Ne 
hidd. Jusson eszedbe azon jelvény. mellyet korunk egyik tudósa, 
választott magának, egy tükör a fára függe8ztve, mellyet a gyerme
kek kövekkel dobálta:k: p e r i c u l osus s p l e n d o r. Irtam ki
lenczszáz vigjátékot, tizenkét kötetnyi prózát és verset s annyi más 
munkát, hogy a nyomtatásban megjelentek felette távol állanak azok 
számától, mellyek ki nem adattak. És mit nyertem<( kritikusokat, 
irigyeket, ellenségeltet szareztern magamnak; elvesztegettem a drága 
időt, és elértem az öregsége!, n o n i n t e ll e c t a s e n ectus, miként 
Antonius mondja, anélkül, hogy ezen hasztalnn tanácsokon kivül oe
ked mást hagyhatuék. N ek ed ajánlom ezen vigjátékot, me rt a te 

álja, hogy "a •pauyol irodaium ~zigoru 1 eréuyes 1 valláso~ ott is, hol morálr6 
vagy vallásról közvetlenül nincs szó ; semmi sincs abbon 1 mi a gondolkozá.• 
módnak árthatna, az érzelmet zavarb11 hozhHt.•.á. vagy az észt tévutra vezethetué; 
mindeniitt a hec"ület 1 szigoru erkölcsölt s HZ eril~ hit szelleme lengi azt át." Az 
ú·odalma törti-nete XI. eliladfls. A tányek azonban mindezt. meghszudtoljált. 

1) Moutalban azt állitja1 hogy vigjlitélu>i nyoleszázezer reál-t jövedelmet,
tek neki; Bonterweek hozzáteszi, hogy Lope sz!zer darab IU'anynyal birt. DOl
mas Hinard, legutólsó életirója ás szflmus spanyol drá.mlik fordítója (Ohefa d' oeu
t•r·es du théutre espasnol; Párizs 1842 -44), kis~Amitá, b ogy ezerötszb vigjátéka 
ötszáz rcflljávu.l (13fJ lira) s~!tzkile;JczvPnötezer lirát hozott volna be neld; ameily 
összeghez hozzáadvim még n föurnkt61 kapott hatvtm!'zel'llyi ajándékot éR l<étezer
nyi jövedelmét, rnindössze évenként tizenöt-ezer !irányi jövedelemmel birt volna. 
De a sz4mitflsn~l nem vette figyelembe, hogy ezen összeget nem t·~YRIWrrP k:~p· 

lll; mig allenhf'n Pgyo\b mnukllinalt ~rt.'·l<t'·t ··~·t,,.,!'n rnpJl,';~i. 
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korodban irtam azt ... és azon feltétel alatt, hogy engem ne válaszsz 
példányképül, mert könnyen ugy járhatnál mint én, hogy t. i. megtap
soltatnál a tömeg által, de kevesektől becsültetnél." 

(;a(deron. 
A madridi Don Pedro Calderon de la Barca (1601 - 87), előbb 

k<~tona s azután mint udvari költ/í IV. Fülöp kegyencze, dicséretek
kel halmozá el a:-.on fejedelmet, kire olly roszul illettek V. Károly 
köpenyének rongyos foszlányai. s eliizni igyekezék annak könnyel
miiségblil származó unaimát; dicsért minden nagy urat, ki őt meg
tizeté j még al{ kor sem változott, midön pappá ~zenteltetett ( 1652) ; 
é . .; kitiintetésekkel tetézve kéBií iiregkort ért t). lrói pályáját. tizen
négy éves k01·:íban E l c a r r o d e l c i e l o munkájával kezdé meg 
s nyolczvanegyedik évében JI a d o y d i vis a cziruü müvével végzé 
be. Müvei eszméinek gazdagsága, a jellemek alakítása, részletesség, 
rajz t•s érzelem tekintetében bámulatra méltók, költészete rn:1jd fiin
séges majd hatályos, gyakntn megrontva azonban negélyezése és 
hosl'lzadalmassága által. Ih kiiznapinsságba nem sülyed, mint sok más 
költő, egyedül azon szet·encséjének kiiszönheti, hogy olly nyelven ir, 
mellyben az ember természetes és egyszerii lehet, anélkül, hogy köz
napiasnak kellene lennie , miután a legközönségesebb k ifej~zések 
egyszersmind a költői nyelv 11ajá.tjai. 

Calderon nemzete hanyatlá!<ának közepette élt, és ez nagyon 
meglátszik müvein; nem találván ugyanis élö példákat az erény és 
nagylelküség terén, az eszményihez kelle foly~modnia, és itten igen 
gyalHan kitér a rendes kerékvágásból, tulságoRan nagyitvün a bünt 
,;s et·ényt s ~~mellett affectáló s dag:ílyos nyelvével még kirivóbbakká 
teszi azokat~). Egyéhként nála iH n hecsiilet a szokásos sarkpont ; de 

1) Midiln l:-i41-l<i ilpril. Pi áu c .. hlei'IIU halilVIli átszáltitl.attak, eijt\'6 az 

'';!!/ ltlku• bos:tu ezimü ,zindamh arlatott elé. 
'),\Halál ntáni nerelenr. czimii d~tmhbü.ll don Alvar'l'uza ni,azAipnxarrok- ball fel. 

lázadt mórok egyike, k.•.rlv11~ét ~gy ~pany"l ált1<l átsznrva s haldokolva találja. 

Ktám. Egy•·rliil a t.e SZil\':t<l önthete b~lém uj leheletet, csak ez teheté 

boldoggá halálomat. l<~ngedd, eugE~d•l hogy öleljelelt meg s karjaid kiizött haljak 
meg, és ... (meghal), 

Alvar. ('h menuyire, <le mennyire tndat.lan, ki ü.Zt monrlja, hogy 
a szer~lem két éJ,.,thöl egyet ktipes esinálni! Ha ezen csodák It-hetségesek 
volnának, te nem halnál meg ~8 én nem élnék; mert ugyanazon perczben vü.gy 
én lllegh>Llnék vagy te éluél, és igy egyenlBek maraduflnk. Egek , kik látjátok 
fáj·lalmaimü.l! hegyeit, kik nézitek kinjaimat! csillagok , kik szemiéiitek gyötrel
meimet! lángok, kik IH.tjá!ok szenvedéseimat! •zelek, kik szemtanui vagytok kin

.i:tilllllllk ! mil"':nl <'n~···•lit .. k, hn~·.y n l•·ili'Mgyng<'•bh féuy kialn~j,;k, hog-y IL l"g"'-~hl, 

f)íF 
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látja annak tulzásait s mint gondolkozó fö ostorozza az cliiitéletet, 
jóllehet az neki mint költönek szépségeket tár fel 1). A történelmet 
még kevesbbé ismeri mint Shakspeare 2), s nem fél kora eseményeit 

virág elherv!f.djon, hogy a l<JguumeseLL lélekzet elenyészszék '/ EmLerek, kik tud

játok, mi a szerelem, adjatok tanácsot e szorongattatásomban, mondjlttok meg ne
kem e kétségem közepett, mit tegyen a szeretö , ki kedvese ll~otogatásltra jövén, 

épen azon éjszakán, melly olly régi szerelmét. Loldogitandó vala, vérébe fürödv~ 

talltlja azt, Bt, a legiszonyubb zomáuczczal környezett jáczintot', üt, a legégetüLL 
kemeuc~e tüzéuél megolvasztott aranyat ~ mit tegyen a szereucsétleu , ki weny
asszonyi ltgy helyett sirt talált, nwllybeu az általa imádotl kép " istenség gya· 
nánt l<övetett lény most mint hulla látható ? saL 

1) A Titkos boazu czimii •l arabbau a meggy11.lázott férj igy sz{, l "Ht'(-út-

let, micso<la szemrehányást teszesz te nekem? mivel sértettelek én meg téged~ Nem 

öregbitettem-e a jó nevet, mellyet öseimtöl öröklék, a vesdlyek közepett, u IJUHz 

rémletes csatában szerzett dicsöséggel '/ Nem mlék-e mindig udvarias a gyenge, 
bökezü a szegény irinyában i lltllll valék e HZÜntdeu pártfogója a katouánHk, ba 

rátja a becsületes embtrrwk? . . És magáhan a házas életLen miben hibáztam ~ 
nem választottam-e nemes nőt, ki erényeiért anuyira magasztaltatott? és azután 
nem egyedül Bt szerettem-e? nem viseltettem-e lehetö ti.<ztelettel iránta? nem ta
nusitottam-e irányábau minden gondosHúgot és lig-yelruet? Ha tehát miben sem 
hibáztam , h11. nem vagyok vétkes irányodb11.n , ha nem követtem el Lünt, miért 
hagysz el engem? miért? Oh esztelen törvény" i a világnak l ]:;s mi? az ember
ki, hogy becsültesst\k, mindent megtett, mi hatalmában allott, még azt sem tud

ja, vajjon meg van-e gyalázva! Egyik elkárhoztattatik más rosz tetteiért, s a 
másik nem magasztaltatik más jó cselekedeteiért! mart mások erényeiért még sen

ld sem becsültetett_ Hát még mi ? az ember becsméreltetik és kigunyoltatik an
nak vétkei miatt, ld hiszékenységében vagy líüunyelmüségében B11.ját büszkesé

gét rendetlen szeszélye elsö hizelgéseinel< oda dobja! . - . Hogyan helyeztetett 
a becsület i Ily törékeny edény Le ? sat-" 

Az Alcade di Zttlamea czimü daral>ban Pedro Crcspo igy He ól: nMidön a 

városokban olly egyéneltet 1/ttok, !dk a ltardvivás mesterségét tanitják, ezt mon

dom magaml>au: Nem illyen isitalfLt ohajtanék én i. nem ana kellene tanitani az 
embereket miként vivjanak ügyesen és csinosau, de mHg kellene velök ismertet
ni az indolwkat, mel!yeké1·t párhajt vivui érdemes; s ha akadna egyén, ki illyen 
leczkéket adna, bizonyára rnÍI1den család11.tya az ö gondjár·a bizná gyermekeit." 

2} Jó leszen összehasonlitH.ni Sismondi szigorát (Litteratu1·e eYpagnoTP.) Schle
gel csodálatával, ki Calderont nngy és isteni költöuek s müvésznek nevezi. A 

VII. században élt Szent Ildefonz szájába ezen szavakat H.dja: nA tudományos 
világisme, melly a földet ÓB "get felmérte, a fölcitnkét négy részre osztja i ez<>k 
között a három első Afrika, Amerika, Ázsia, mellyekröl itten nincs szó, s amely
lyek Heradot által már leirattak i a negyedik a mi Europánk sat." 

A Szépaég jegyve1·ei czimü Rzindarabban Coriolán bele szeret Veturiába, ki 

kecseinek R~gélyéwl lebeszéli öt. azon Rzfmdéltáról, hogy hazája ellen hál,.,rut. in
ditnlla, 



•irjntcnj. Igy pl. S j t j o d e B r e d a (Breda Oiitroma) ezimü szinmü
vében Bpinolát, Nassaut s más élő személyeket szerepeltet. A váro
sok rendesen valameily irót biztak megazUrnapján előadandó szent
ségi ábrazolat elkészítésével ; Madrid több éven át· Calderont sze
melte ki evégre, ami azon szcrencsét szerzé meg számára, hogy a 
spanyol tartományok más régi fövárosai rész~rc is ö készité az illyes 
darabokat. 

SzPntségi ábrazolatok. 
A szentségi ábrázolatok (autos sacramentales) kevésbbé bonyo

lodottak mint a drámák s hittani kérdésekkel vegyi t vék. Egyik illyes 
darabban, mellynek tárgyát az eredeti bün képezi, az Ember, a Bün 
és Ördög vitatkoznak egymással; a Föld és Idő meglepik öket pár
beszédök folyamában, azután pedig az lsten Igazsága és Irgalmas
sága jelennek meg e~y mennyezct alatt s egy asztalnál ülve, melly 
mindenféle iróeszküzökkel cl vagyon látva. Most az Ember a szoká
sos törvényes formák szerint kikérdeztetik ; a fejedelem-Isten előre 

lép; a Lelkiismeret-furdálás térden egy !(érvényt nyujt be neki; az 
Ember az lsten által ujolag ki!(érdeztetik és felmcntetik, de az Ördög 
tiltakozik ezen kegyelem ellen. Azután az Ember harezra kel a Bo· 
londsággal és Hiusággal; eközben Krisztus megjelenik, tövis koro
nájával fején, angyali énekek között az égbe emelkedik, a midön a 
mcnnyei trón zsámolyához ér, a függöny legördül. 

Képzeljük már most ehhez a hosszadalmas hittani értekezése
ket és érveket mindcn alakban, mellyekkel a darabok megrakattak, 
s látni fogjuk, hogy teljességgel nern felelnek meg ezek azon foga· 
!omnak, melylyel mi a szincszetröl bírunk. Mintegy a nép felvidi
tása végett az előadás egy l o a-val vagy képbeszédí és tréfás pro
log-gal kezdödött; a felvonások között egy rövid szinmü adatott elő, 
melly rendesen bohózat volt a mindennapi életből meritve, s annyi
val illetlenebb mennyivel lwmolyabb az ábrázolat maga; igy pl. az 
Oltáriszentség tiszteletére előadott egyik ábrázolatban belép a Buz
góság és jelenti, hogy a Boldogságos szüz piaczán uj bor árultatik a 
mennyország örököse által: "Három garasért, három garasért, Hit-, 
Remény- és Szerctetért ; oh a felséges gyógyital ! vegyetek mennyei 
bort, Krisztus vérét, az ellenmérget." Azután a Hir ugyanazon mo
dorban az emlitett vásárt hirdeti. A játékközi darabban néhány gaz· 
ficzkó épen az Oltáriszentség ünnepélye alatt egy orvos házába megy, 
s mig az egyik öt valameily nevetséges dolo~gal elfoglalja, a másik 
kirabolja pénzes ládáját. A rablók üldözőbe vétetnek, de midön a 
poroszlók elérnék öket, térden állva a litániákat mondják. Más aJka-
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lommal ~;zinlén utúlérctvéu, a bünLáaúk kiizt: vetik magulwt. s ek
ként mindig kisiklauak a büntetil igatság kezei közöl, evé~biil miml
annyiszor vallásos szerta1•tásoldwz folyamodván; minek következté
ben végre a megrablott orvos mintrgy vigasztalásul mE>ghivatik az 
ünnepély re. 

A Ke r es z t á j t a t o ss á g a mint Calderoo legjelesebb müve 
fordíttatott le Schlegel által, és valóban egyik munkájában !lern tün
teté ki annyira eszméinek, kifejezéseinek és szinradi hntásainak 
széps.égét. A sienai hős ekként beszéli el saját történetét: "Ki volt 
legyen atyá.m, nem tudom; de annyit tudok, hogy biHcs(im e11;y ke
reszt talapzata s elsö párnám egy kijdarab volt. Csodálatos vala a?: 
én születésem, amint azt nekem azon pásztorok elbeszélték, kik en
gemet e hegyek lábainál az érintett helyzetben feltaláltak. 1-lát·om 
napon át hallák ök siránkozásaimat, a nélkül, hogy közeledni wertek 
volna hozzám, félvén a vadállatok túl, mcllyck nekem mi sé1·elmet 
sem okoztak; és miért? bizonyára a kcre~zt iránti tisztelctbiil, me! ly 
véd(i(eg állott mcllettcm. Egy pás·t.tor eltévelcdett juhát ket·esve meg
talált engem, s Eusebiu~ falujába vivén, elbeszélte neki a tllpa~ztlllt 

csodás dolgokat; és az Ígteni Kegyelem utánzására inditván iit, be
fogadott házába s liaként felnevelt; és ezért hivatom keres?: tes Eu
sebiusnak (Eusebius de Cruce). S?:envcrlélybiil a fegyvcl'Íorgatásra, 
időtiiltésböl pedig a tudományokra adtam magamat, és mc~halván 
Eusebius, vagyonát én örököltem. Amiilyen csodálatos val:~ ;;ziildé
sem épen ollyan volt csillagom is, mclly majd cllen~éges majd kegyes 
levén irántam, egykor veszélylyel fenyegetett, máskor ismét kimcn
tett abból. Mint csec~;emö dajkám nyakán függve, próbáját adtam 
hev-es természetemnek, ínyemmel eríisen megharapván annak cmli-íit, 
amiért is az nagy fájdalmában egy kutba vetett. Némcllyek meg-
hallván ncvetésemet, leerc~zkcdtck a kutba, hul engemet a vizen ülve 
találtak, kisded kezeimmel egy keresztet alkotva 8 azt ajkimon t:utva 
Egyko. midön a ház, mellybcn voltam, felgyujtatott, s a gyuj: ogatók 
minden kijárást elzártak volna, én sértdlenül maradtam, s esak a:m
tán tudtam meg, hogy azon nap a szent kereszt iinncpe volt. Tizen
öt éves koromban Rómába rándultam s utazásközben 11ajbm rlat·a
bokra tört; de én megragadtam egy deszkát 8 annak segélyével 
partra eveztem, és azon deszkának kereszt alakja volt. Máskor egy 
társammal a sziklák között utaztam, s észrevettem, hogy ep;y kereszt
uton kereszt áll; mig én a km·csztnól, előtte imádkozandó, kissé meg
állapodtam, társam tovább haladt, s ime a gyilkosok megmgadják iít 

és megölik. l<:gynap veszekedés közben megszuratván a földre rogy-



tam ~ midí.lu múr 1nirulcuki kétr;t\~he esett életben lllllradáso111 fclctl, 
látják, hogy a gyilkos fegyver es:tk a km·c11ztet érte, mellyet melle · 
me n hordék, s a me Ily ckki•u t a diif'{·stijl rnPgóvott. .Más alkalommal, 
midön a mercdck hegyek kiizqJett vad:h;ztam, az eget hirtelen sötét 
felhők boriták el s az hadat üzem·e a földnek e~ö- és jégzáporral 
ára~ztá el ezt; rnindenki a lombok alá siet, s minden cserje egy sá 
tort képvisel; egy villám két, hozzám legközelebb álló társamat meg
öli; én megrémülve körültekinték s látom mellettem a keresztet, 
mint hiszem, ugyanazt, melly születésemkor lírködött felettem, s 
mellynek jegyét mellemen hordom." 

Eusebius a gyilkosokkal szövetkezett, de gonoszságainak kö
zepette is mély tiszteletet öriz meg kebelében a kereszt iránt ; midön 
Yalakit meggyilkolt, hullája mellé keresztet állitott; némellykor a 
kereszt tekintete visszatar~ja öt a már szÁndékba vett vérontástól s a 
megkimélt áldozatolt azt kivánják neki, hogy ne haljon meg gyónás 
nélkül. .J uli a, nem ism cd níívérc Ó ll ked vese, most szintén a súnpadra 
lép. Ez atyja által kónp;zerittctvc apáczává le~;zen s czellájában 
Eusebius látogatáHát elfogadja i ez azonban, amint mallén a kereszt
jegyét meglátja, megfutamiott az ölelések elöl, mellyek u.tá.n annyira 
vágyott. .J u lill. {it követendií ftrfi ruhában megszökik a kolostorból s 
még eh·ctcmiiltcbb és kegyetlenebb lm;zen Euscbiusnál, de egyszers
mind épen olly :ijtatos mint ö. Sok viszontagság és gonoszság után 
r~usebius üldözőbe vétetik, de P-pen a:t<on pillanatban, mellyben öt az 
atyja által vezetett katonák elfogandók valán~k, megrpenekedik. A 
szinpad egy kietlen s kábitó mélységek által megszaggatott vidéket 
ábrázol; s egy szikla csuesán a megsebesült Eusebius tünik fel i itten 
atyja által utóléretik , felisme•·tetik i>s meghal. Gyónás nélkül hal 
meg, s ugyanazért nem érdemli meg, hogy szent foldbe temettessék ; 
s a parasztok, kik öt feltalálták, a bokrok közé temetik el. De ime 
egy tompa hang hallat~;zik, melly ismételten Albert után kiáltoz. Ezen 
Albert egy ájtatos szcrzetcs, ki épen ezf'n időtájban tcr vissza Rómá
búl, s aki most elősiet megtudamib, ki hívja öt, és elhárítván a 
bokrokat felfedezi a hullát; ez feláll s a nézök hallgatása és rémülete 
közepett meggyónik, s feloldoztatván ismét visszafekszik sirjába. "Illy 
nagy a kedvezmény, mellyot a kereszt tisztelete képes megnyerni az 
Istentől." Egy bohócz a l.annndik szerepe t játszsza e réroletes jele
netben. 

Az üldözött Julia szintén megérkezik és ott áll, gonoszságainak 
jutalmát elveendö; látván azonban e csodát s felfedeztetvén, hogy 
Eusebiusnak növerc voln~, ~tiiloli a keresztet, melly annak sirján áll, 
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3 fugad!itit te~z, hogy viH~zat,;r a lwlo~fl,rbll, ottan vétkeit mcgöira
tandó. És ime férfi ruhái lehullam.k rr'lla, s i\ apacza öltiizethen a ke
reszt elött térdel, melly felemelkedvén, ülviszi iít mcssze az emberek 
büntetö biroságától oda, hol a:~. ietrni igazságot kiengesztelheti; és 
eközben a megszakadozott fellegek ki"\zöl a frnykörrel övezett Euse
bius karjait tárja feléje. 

Ezen darab előadatott Németországban s kimondhatatlan lelke
sedést gerjesztett áz ottan i Hoffmann egészen az egekig ragadtatott 
ezen előadás által. Calderon ezen müve elegendő arra, hogy fogal
mat alkossunk magunknak az ö modoráról, melly ha utólérhetlen is 
szinpadi hatás tekintetében s kivitelét illetőleg rendkivül szép, még 
sem elégiti ki az észt , melly nem elégszik meg puszta képzeW
désekkel. 

Kortársa Corneille a régi tiirténelmet a jelenkori politikával 
egyesítve a régiséget és bölcseletet képviselte müvciben i s ezt látva 
azt hinné az ember, .hogy nem a válságok dc a rend és béke korsza
kában sok század válasz~ja cl Wle Calderont, annyira hii marad ez a 
katholikus polgárosodáshoz s olly távol áll egyszersmind a gö1·ög 
dogmatismustól s a jelenkori kételytő!. Legszokottabb gondolata a 
hit és bünbánat diadala, melly a gonoszt evlíket szentckké változtatja; 
amiért is a rázkodtatások közepett nem vesz el egészen az ember, 
mint a régieknél és Schakspearenél, dc egy szellemi átalakuláson 
megy kereRztül, egy uj életre ébred, melly a másik elenyésztével benne 
kifejlődik. Öregségében nem lévén többé kénytelen a királyn~~k híze
legni és szcszélycihez alkalmazkodni, csupán szentségi ábrázolatokat 
akart késziteni i de a vad és babonás vallást, rnellyet müvei lehelnek, 
csakis kárhoztatnunk lehet, valamint vissza kell utasitanunk az azok
ban nagy bőségben találtató keresztény mythologiát is. Más részriíl 
hasztalan keresnők bennök a miivészet azon tiszteletét, melly :\Ital 
némellyek olly magasra emelkedtek, különüscn akkor midön vala
meily kedvencz rnüvökben fel akarták tárni eliíttiink gondolkozási 
rnodoruk és hatalmuk titkát. 

Sokan utánzák e két nagy vígjáték- ir?l kifogyhatlan te!'mé
kenységét, anélkül, hogy lángelméjökkel birtak volna, s ekként a 
szinészet csupán vigjátékokra lett szoritva, hasonlók valának ezek 
azokhoz, mellyeket Olaszországban a müvészet minden tanulmány és 
komoly munka nélkül létrehozott. Agostino Mo1·cto Caldcronnal ve
télkedett B cselszövényeinek és tréfáinak élénkségét tekintve ta
lán felül is- multa öt, s ugy látszik, hogy ö készité legelsőben a C o
m e d i a s d e f i g u r o n név alatt ismert szinmüveket. Gabriel 
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1'cllez szcrzetcs, kit Hehlegel és ~iHmondi egészen elfelednek, Tirt~o 

dc Molina név alatt sok szindarabot irt, mellyekben élénkségével és 
vidámságával a Jegjobb szcrzökct is felülmulja, kár hogy ezeknek 
mindent feláldoz. Rojas Calderonnak és Moretonak csak irály 
tekintetében enged s D o n G a r z i a d e l C as t a g n a r czimü 
müve némellyek által a legjobb spanyol drámának tartatik. 

Meghalván IV .Fülöp, a tudományok ezen pártfogója s akinek kor· 
mánya alatt több mint negyven szintársulat, körülbelül ezer személy· 
lyel létezett, a királyné megparancsolta, hogy szini előadások ne 
tartassanak mindaddig, mig 6a II. Károly azon kort el nem éri, mi· 
dön azokban gyönyörködhetik. Ennek következtében tönkre jutott 
itten a szinészet, s midön a király megnősült (1676), csak nagy baj
jallehete három lár~ulatot összegyüjteni. A szinészet becsületétAn· 
tonio de s,,Jiii (168ti), a történész, csak maga tartá fön, 6 vele bevég
zödik ezen miivé:~zct fénykora, rnelly valúdi bánya volt a külfö.Jdi 
különöscn pedig a franczia szinmüirókra nézve 1); elég legyen erre 
vonatkozMag megemliteniink Pierre Corneille C i d- jét 1 D o n Sa n· 
c h e d' A r a g o n-ját és H é r a c l i u s-át , Rotrou V e n c es l as-át 
Molif1rc P r i n c e R se n' E l i d c, Fc st i n d c P i e r r e és D o n 
G a r c i e ll c N a v a r t•e czimíi darabj11it, Thomas Corneille mindcn 
munkáit s végre q,uinault clsií müvcit. ~:s ennyi bizonyára elegen
dő a spanyol szinészet érdemének feltt!ntetésérc, melly miként az an
gol állandóan fentartá nemzeties és modern jellegét 1 mig ellenben 
máshol mindeniitt, még ott is hol hirneves mcsterek által ujjá lőn al
kotva, csakis a régi müvészetet ülteté vissza trónjába. 

A vigjátékok illy halmazának közcpettc a spanyoloknak valódi 
szomorujátékaik nem valának, kivévén azokat, mellyek külföldröl 
vitettek be. E tekintetben legclösziir Roscan ment jó példával elö, 
Enripidest f(mlitván Ic, azután Fernando Pcrcz dc Oliva két azorno
rujátékot irt , Tris:-Jino S o p h o n is b á-ját utánozva, mellyek 1570 
táján adattak elé ; Girolamo Bcrmudez szcrzetes pedig Antonio 
de Silva néven Madridban Nisa lastimosa és Nisa lau
r e a d a czim alatt két szomorujátékot adott ki Inés de Castro vi
szontagságai ról és hoszujáról. Mások is követ.•k ezeket, de mind
annyian ererietiség nélkül. Későbben a franczia költészet iránti elö· 

1) Voltaire bevallju, hogy a frauc.ziált XIV. Lajostól fogva az ö. koráig 
negyv(ln drámai müvet kölcsönöztek legyen a spanyoloktóL Cervantes pedig azt 
mondá, hogy "I<'rancziaor~zágban egy f~rfi s Pgy nö sem mnl11szf.jll el " eaHti. 

lia i nyelvet megtanulni. • 
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s:.~cretet te~:jerl vún el a Hpauyolok kii:~~iitt, az utá.ur.á~ erre iráuyult; d•~ 
eredeti szomorujátékokkal csak Hzázadunkban láttattak el ( ~icnfucgos, 

-Quintana és Martinez dc ln H.osa által. 
A drámaircikat l<ivéve a ti.ihLi spanyol költők inkább verselési 

szépség és irálytisztaság mintscm élénk képzelődés által tiintek ki. 
Egy fél század alatt huszonöt költemény jelent meg nagyobbrészt 
V. Károly magaszt~~olására, mellyek azonban olly mcddi.lk és közép
szerüek valának, mint maga a hízelgés. 

•;rcllla. 
Az egyetlen , melly a Pirenei hegységeken áthatolt , Alonzo de 

Ereilla (1525-1600) A r a u c a n a czimü munkája. Ez Madridban 
született, s ro iként a többi spanyol költők, zajos és nyugtalan éh~tet 

élt. Huszonkét éves korában Chilibe ha:józott 1 az araucanok ellen 
harczolandú, kik a spanyol jármot l•~rázva visszatértek elöbhi kor
mányfonnájoklwz, b~kc idején tizenhat kazika. háboruhan pedig, 
mellynek meste1·ségét ellenségciktül eltanulták, egy dictator-féle fö
nök alatt élendök. Don Alonzo azon gondolatra jött, hogy czeu vál
lalatot megénckdje, s a tábori élet fáradalmai közepett papir vagy 
bőr-darabokon megírta Yerseit. Harminczéves korában tizenöt enek
kels a győzelern fénykörévid tért vissza ~panyolországba, kisérve 
egyszersmind a korában olly szokásos ábrándoktúl; de Il. Fülöp 
épen olly keveset adott ónok()ii·c mint vitézségérc. Alonzo azáltal 
hitte kortársai közönyüsségét legyözhctni, ho:;y mP.g egy második 
részszel is mcgtoldá költeményét s aljasan hizclgetta komor zsaruok
nak; de scm ez sem pedig érintett munkájának harmadik réKze nem 
ragadta öt ki a nyomorból és homályból; amiért il:! megsz.ünt ver
sein i, gondját lelk e ti d vére ford itandé1. 

Még a halál utáni dic:>Öt>ég scm vigasztalbata ö& sirjában; Voltaire 
ugyanis a hősköltemények szetuléjében alkalmasint csak azé1·t di
cséi·te öt, mert ismeretlen volt. Költeménye egy hideg és hossza
dalmas történet képzelet és helyi iblcttt~ég nélkül, és sem a belyes 
felosztás sem pedig a rucl,;választ;ís miivészctc nem ismerbetö fel 
azon; gazdag ugyan honszeretetben, de hiányzik benne a költői lel
kesedés, elbeszélése hosszura nyujtott s telve vagyon tul~jdon ne
Yekkel. Caupolicant az araucánok IJiisét sze1·cpelteti hazafiasságuk 
szitója gyanánt, ki egy vad ember erélyével és kitartásával folytatja 
a háborut, de végre legyőzetik s egyenlő közönyösséggel fogadja a 
keresztséget és halált. De don Alonzo nem birja az emberek lelkét 
azon állhatatossággal felruházni, melly az ellen~ég tulnyomó erejé
vel s a castiliaiak telhetetlen fanatismusával küzd, sem nem képes 
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feltüntetni <t:t. egyi~ ui bátorságot eme kalandorokban, kik az érintelt 
\·állalatra nem a katona vak engcdelu~ességévcl de nycrcseg- és ka
landvágygyal s a harczias és \·érszomjazó apostolkodás által lel
kesitve rohantak. A kitérések csak nagy ügygyel-bajjal vagynak a 
fü cselekvénynyel összekötve s a rajz soha sincs természetének meg
felelő szinekkel árnyalva. Ama tündér kerteket pl. bátran át lehetne 
tenni Arcadiába vagy Nápolyba; a vad GlauraErcillának egy spanyol 
hölgy nyelvén beszéli el saját szcrelmeit; Ereilla maga pedig a hosRZU 
ut unalmait elüzendö két énekben a katonáknak Dido és Aeneas 
szarelmeit fejtegeti, s ezek igazsága ugyszintén Virgil anachronis
musa és IL Fülöpnek Portugaliához valb jogai felett értekezik. 

A g o n g o r i "'t á k fényes elfajulásának és mesterkélt halálá
nak látványosságát a jövií századra halasztjuk. A spauyolok, kik a 
költészet egy nen1ét scm hag_yák megkisérletleni.il, a próza terén egy 
nagy bölcsészszel vagy egy nagytudormínyu férfiuval, siit, amit igen 
nehéz megfejtctii, e;;y uagy egyházi sz,jnokkal sem bírtak. Az inqui· 
sitio szárnyát s:;;egc a gondolatn~k ; 1:1 mig a világ a jövö utjaira veté 
magát, a spanyolok a multhoz té1·tck vissza scholastikus vitatkozása
ikkal, mellyckböl egyetlen nagy embet· sern bontakozott ki; nem
különben az itten ép"égheu fentartott katholikus (~gység sem vala 
képes ujjáalkotni azt, mi m:i.:-d10l a kételyben elhalt. 

::;cit a ncn1zcti hanyatlás anuyira mcnt, hogy elfelednék hazájok 
nagy férfiait és tettcit j nagy dolgokat bajtván végre, senkinek sem 
jutott e:;zébe azokat az utókor számára megirni j senki scm fogott 
az irodalom történetébe, mellyben nem kevésbbé változatos a müvé
szet, mint érdekesek és szokatlanok a tiZei·zök viszontagságai; és el
feledvén, hogy ök val;inak Europában az elsök, kik a nyelvet eddig 
meg nem kisédett utakra tcrelék, elfordíták tekintetöket saját nagy
szerü példányképciktöl, ehelyett a külfölrliek utimzasára vetemeden
dök. Végső ela~asodása egy nemzetnek, midün saját dicsöségét és 
nyomorát egyaránt feledi! 

NEGYVENEDIK FEJEZET. 

P o r t u g a" l i r o d n lom. 

A portugal irodalom a spanyolnak testvére. Költöik mind-
annyian a ca~tiliai nyelvet is müvelek, mint a melly neme11ebb ~fl 



nagyszerűbb volna, mig sajátok, melly hangzúkhan és orrhangokhan 
felette bővelkedik, inkább a lágysághoz és szépséghez kiizelednék, 
jóllehet igen gazdag met•ész alakzatokban s változatos és szabad a 
szerkezetben. A XV. században, a nemzeti nagyság és erély eme leg
fényesebb korszakában, az irodalom is tetőpontjára emelkedett, noha 
egyedül a szerelern lelkesité azt. 

A szerelmi verseket zengö költök sorát a sz e r e l m es mel
léknéven ismert Macia, Villeua örgróf teremtménye, nyitá meg, ki 
egy féltékeny férj által bebörtönöztetett s késöbb börtöne róstély
zatán keresztül meg is öletett. Számtalanok utánzák énekei hangját; 
és Nagy-Emanuel uralkodása alatt Bernardino Ribeyro, egy titkos és 
reménynél~üli szerelern áldozata, a gyengéd buskomolyság hurjait 
pengeté. A z á r t a t l a n l e á n y czimii regényében () emelte eli-i
szöt· a portugat prózát azon magaslatra, hogy szcnverlélyes érzelmek 
kifejezé;~ére is alkalmas volt. Bchozta a pásztori-játékot, melylyel 
késöbb nemzete annyira visszaélt, a pásztorok iirökös sohajtozásait 
hallatván, mellyek bárminii kedvesek valának is, s noha tündér szép
ségü vidékek pl. a Tajo, Mondego s a tenger pat·~jai által sugaltattak, 
végre is unalmasakká váltak. Gil Vinconzo, a p o r t u g á l P l a n· 
t us, midön még az uj ny elveken szabályos vigjátékok nem léteztek, 
a bibliából vett illyeseket, erkölcsrajzokkal s vallási szertartásokkal 
vegyítvén azokat; müvei tcrvezetiiket tekintve szabálytalanok, de 
gazdag képzelődéssei irvák s telvék élénk párbeszédekkel cs osz
hangzattal. Erasmu!!, hogy portugál nyelven olvashassa, megta
nulta azt. 

A coimbra-i Saa dc Mimnda ( 14!15 -1558), egyike a hirneves 
spanyol költöknek, a görögöket, latinokat .. ér. olaszokat tanulmá
nyozta. Miiveiben szivc érzelmcit k<ivetvén állandóan eredeti ma
radt s a mezei szépségek festésében nagyobb természetességet tanu
sita mint vetéltársai ; irt még vigjátékokat is classikus modorban s 
népdalokat, ameily utóbbiak egyszcrüség tekintetében utólérhetienek 
valának. A lisabon-i Antonio Ji'crreira (1528- 6H), midiin cgyrészriil 
classikailag hibátlan gondolatokkal és kifejezésekkel ékité anya
nyelvét másrészről megfosztá azt eredetiségétől; irt egy szomorujá· 
tékot l n ú s d e C as t r o czim alatt és pedig azon idi.ihen, midön az 
ujabb szinészet Trissino So p h o n is b a-ján kivül mást talán nem 
is tudott e téren felmutatni. 

(~IIIDO(mpo;. 

E két költő classikus iskolája sok követöre talált, kik közöl 
csak azt ernlitjük meg, ki mindnyájokat felülmulta, Luis de l:a-
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moeni:it·t (1517 't-7U).A classikusok iránti csodálat már gyermek~;é 
géWl fogva párosult benne a nemzetének hősei irányában táplált bá
mulattal, s megénekelni ezeket amazok müvészetével legirigylendőbb 
dicsöségnek tiint fel az ifju költő előtt. Azonban elsö kisérleteivel 
csak szánalonu·a inditá Fer-reirá-t maga iránt; azután Catharina 
d' Attayda palota-hölgybe Leleszeretvén,egy innét keletkezett viszály 
következtében kénytelen volt Lisabonbúl távozni. Ekkor a marok
kóiak ellen harczolt, hol egyik szemét elveszté; de hazájában sem 
katonai vitézsége sem költői tehetsége nem méltányoltatván Kelet
Indiába hajózott ( 15[)3). A három hajó, mellyek az övét kit:;érték, 
mind elveszett j ü maga Goá-ba érkezett, hol alkalmazást nem talál
ván kénytelen volt a Coehin számára toborzott önkényteseit közé 
állani. Miután itten az éghajlat ártalmas befolyása következtében 
majd minden tár·sai elhaltak, il visszatért Goába pénzéből teljesen ki
fogyva, s ismét kényszerítve volt egy, a vörös-tengeri rablók ellen 
szervezett hadjáratban részt venni. Ezeu vállalatok izgalmai csak 
öregbiték költői ldkcsedését s honszeretl'te még inkább fellángolt 
nemzete nagyságának szinhelyein. Azonban az Indiák •·osz kormány
zása ellen egy gunyve1·set.)Jocsátván közre, az alkirály által Macaóha 
számüzetett, hol kénytelen volt az elhaltak vagyonának kezelésére 
rendelt szomoru hivatalt elfogadni, mignem egy másik alkirály meg
engedé neki, hogy Goá-ba visszatéd1essen. Utközben hajótörést szen
vedvén, uszás által menckedett meg, csakis költeményét vivén ma
gával j azután a kezére bizott pénz elfecsérlé,;érül vádoltatván bör
tönbe vettetett, s mid/ín magát igazolta volna, hitelezöi tartóztaták le 
öt ottan, mignem néhányan pénzt gyüjtve számára adósságait kifize
ték s Europába leenclö utaz:\.o,ának költségeit fedezék. Ismét Lisa
honba jutott ekl{ént (1569), de épen akkor, midön annak lakosait az 
ugynevezett n a g y d ö gm i r i g y tizedel te. Ki akart volna tehát 
ekkor törődni egy költiivel '~ ki kenyeret adni azon férfiunak, ki azon 
földről jött, hol számtalanok dusgazdagokl(á lettel<? Sebestény ki
rály, ki rneg.~ngcdte, hogy kiilteményét neki ajánlhassa, száz !irányi 
évi dijt utalványozott számára, de ez olly kevés volt, hogy jobbára 
a szerzetesek könyörületességére s Indiából hozott jávai szolgája ál
tal éjjelenként összekoldult kenyérre volt szoritva, mignem megbe
trgedvéu egy kód1ázban talált menhelyet. Nagy oka volt tehát igy 
énekelni: "Egyedül Portugál elégszik meg a fegyver dicsöségével j 

egyedül ö veti meg az· irodalom és müvészet sz ülte dicsőségét. A 
muzsák lantja nem gyiinyörködteti füleit, és szive süket a költészet 
mcnnyei varúzslmngjai iránt; megveti ezen isteni miivéRzetet rncrt 
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uem ismeri." De ahelyett hogy elkeseredetten szidalmazta volna ha
záját, melly öt elfeledé, állandóan 19zerette azt, s halálos ágyán iR, 
midön a portugal hatalomra olly vé~zteljes alcazat-quivir-i szeren
csétlen ütközetr()J értesíttetett volna, igy kiáltott fel: "Annnyira sze
rettem hazámat, miként szerenesémnek tartom n~mcsak azt, hogy 
keblében halok meg, de azt is, hogy vele egyiitt halok meg." És 
igy végzé be földi pály~ját, feltiinés nélkiil mint élt, <·sakhamar ki
sérve azonban a halál utáni hála nyomoru viga"záH,J. 

"Engem nem aljas jutalomYágy, dc való(li l10nszeretct buzdi
tott a költészetre," mondhatá ő jogosan; mert Dante után egy hős
költő sem lelkesíttetett olly mély hazafiui érzelem által mint Ca
moen~. Haz~ja nagyságát nem gondolá joLban emelhetni, mint ha teu
geri vállalatait megénekli. Felette· szerenesés választ:\s! A lovag
kor fényes napja már leáldozott; a keresztes hadak elveszték min
den jelentiíségöket; ehelyett a világot 2. felfedezések foglalkoziaták, 
s ezekkel táplálkozo.tt. a képzelödés és tudomány; ezekLen találkoz-

' tak Europa s az uj vil:lgok vágyai. Es e téren volt nagy 
egy pillanatra P01·tugál, melly dicsőségét India kincseiLen s büszke
séget felfedezéseiben helyezé. Azután Camoens bele tudta a költemé
nyebe szöni mindazt, mit hazájának tiirténelmc dicsőt és nagyot tu
dott felmutatni s jóllehet a kitérések a keret szüke miatt inkább mcs
terkéltek mint terméijzetesek, mégis az eurapai emlékek Ázsia szü
zies illataival s a félsziget lovagias ét·zdme a hajó?.á~ szellem~vel 

mcsterih•g van abban vcgyilv<'. A rajz nagyszet·üségének háh·ány;\m 
szolgál Virgil .utánzá~a, ki a mii•·észi tökély példányképe gyanánt 
tekintetvén, igen sziik határok ),özé Hzoritá a lángelme szabad röptét. 
Mindazáltal Camoens ki tud ezen bilinc·sckhiíl bontakozni, s elmond
hatnók, hogy \'alamint hilse ugy 1Í isminél tovább halad, annál több 
önbizalonu·a te:-~zcn szert, s annál s:>:ab:~dabh t•ilptet enged képzelödé
sének. Azután meg· Judi jegyezni, hogy mindent, mit leir, saját sze
meivel lát, s érzi azt, mit ama h i r n e y cK It íí s ii k, ~ az indiai eget 
a természettöl kölcsönziitt Hzinekkel festi le; PS valóban egy olly 
harcz és ostrom nélküli hösköltemény, ruelly az ipat· hó(litásait s :~z 

embernek a ter·méBzettel val{) kiiulelmét dicsliiti nekem igazán a _je
lcnkot· költeményeként tünik fel. 

Helyesen czimzé azt os Lnsiadas-nak (a lusitániaiak), a 
nemzet lévf\n annak höRe nem pedig Vas,.co di Gama, ki csakis a 
költő által magas:-~talt hazának rája vi~11zaveréidött sugaraitól nyeri 
fényét. L1itszik, hogy a költő beszél, midfin Gama igy szól 1\felinda 
kit·:-llyáhnr.: "E?. a );:eclvr~ fiilil, m~'1lynf'l{ ~n Rzittam rlöszi\r iid!' r~-
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vcgiíjét; vajha az ég dicsö vállalatom bevégeztével visszahozna ide, 
itten napjaimat boldog megelégedésben befejezendö." A költő szive 
szól, midün Vasco igy rajzolja le az elutazást: ,,A tekintet las~an
kint elszakad a hazai hegyektöl, mellyek eJtiintek; eltünt a kedves 
Tajo és Cintra ki<'!! hegye, mellyekre hasztalan fiiggesz~jük szemein
ket; sziviink azonhan állandóan ezen általunk annyira ezeretett 
földhöz leszen tapad va." A honszerctet az, mi öt könyükre fakasztja 
az Europát marczangoló gyülölségek különösen pedig a vallási egye
nellenségek láttára; mellyHk követkrztében olly hatalmassá lett a 
török s Europát jármával fenyegeti, mellyet :•z ibm·i félsziget lak.ói 
nyakukról olly híísicsen leráztak. 

Némellykor azután ki-kitér saját nyomorai felett sinínkozando',, 
s vigaszért folyamodik a 1\londego és Tajo nympháihoz, hogy meg
énekelhes!1e a nagyszerii válallatoka1, felemlitvén, hogy a sors tá,·ol
esö vidékekre ragadja íít s mindig ujabb szerencsétlenségek köz~ 

sodor1atik, t•gyik kezében tollat, másikban kardot tartva, a szegény
séggel küzdve, a "'~ndé~~zeretö asztaloktól visszautasítva, a remény 
által megcsalatva, s roszul jutalmaztatva épen azok által, kiket fel
magasztalt. "Ki érezn é tehát magát lelkesítve n munkára? Mind
azáltal nem az éneklés de annak tudata fárasztott ki, hogy egy süket 
és keményszivü fajért énekeltem." 

.Mi az alakot illeti, első volt az ujabbkori irók között (ha Tris
sino l t a l i a l i u e r a t a czimii miivét kiv~szszük ), ki a régiek min
tájára egy szabályo~ s egyt~ég- és egy uralkodó gondolattal biró hős
költeményt ki~é•let.t meg, mellyucn a gazJag reszletek nem vonják 
el a figyelmct az alapeszme nagy~zerüségétiíl. A classikusoktól egy 
mytbologiát veszen át, melly felette roszul illik az ujkori ,-állalatok
hoz, s annál kárhozatosabb, minthogy Jupitert, Venust és Bachust 
ellentétbe állitja Jézu~sal ~ n Bnldogságos Szüzzel; némellykor az
után egészen váratlanni maga oszlatja szét a kellemes csalódást, ki
jelentvén, hogy mindt•z esak képbeszéd. Máskor nagyobb merész
séggel engedi at magát képzelődésének; mint pl. ott, hol a rettent
hetlen hajósok szemei előtt, kik egy hegyfokot megkerülni iparkod
nak, a vésztjósló Adamastor rémképét tünteti föl 1). Ariosto octe.va 
ve1·~nemét használja s nagyszerU elbeszéléseit bizonyos kéjt-lehelő 
hangulattal s képzelgö buskomolyAággal vegyi ti, mellyek Tasso-t jut-

'; Igaz, hogy rövil\ebbm•k kellem• l•mni a leirá~:ínak. HIIIII'O {!ri1yflnak 

~hak··~peRre-nt\1 egész••n mfl~ h11tfi~R van. 
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tatják eszünkbe; az alkotó erőt mély érzelemmel, nyelvhangzatosság
gal és szép szólamokkal párositja, mellyek valamint Anaere on- t ugy 
öt is visszaadhatJanná teszik. 1). 

Camoens maga elég egy irodalom dicsőségére, s valóban a por
tugaliai alig mutat fel más olly nevet, melly a kHiföldön is ismeretes 
volt volna. A pásztori versezetet mindenütt ott találjuk, ezen alakba 
lévén öltöztetve a moral, a iliisiessség és vitatkozás. Rodriguez Lobo, 
a p o r t u g a l 'l' h e o c t' i t o s, hozta ezen költeményfajt divatba. Re
gényei állandóan mezci jeleneteket ábrázolnak, anélkül azonban 
h?gy sajátos jellegekkel birnának vagy erősebb szeuvedélyek fes
tésével foglalkoznának. U d v a r a fa l u n s 'l' é l i é js z ak á k 
czimü müveiben a nagy-világi ember mikéuti neveléséről értekezik, 
s valamint Bembo Olaszországban ugy ö is meg~isérlé a cicero féle 
körmondat behozatalát, feláldozván ennek az erőt, a szabatos~:~ágot és 
gondolatot. Kortársa Jeronymo Cot·teréal fiatalságát Indiában töl
tötte a pogányok ellen harczolva, azután Sebestény királyt Afrikába 
kísérte, hol, az Alcazar mell~tti ütközet alkalmával fogságba ejtetett, 
s midőn a rabszolgaságból megmenekedve hazáját spanyol Fülöp 
igája alá hajtva találta, visszavonult, megéneklendü a régi dicső tet
teket s különösen Manuel de Souza Sopulveda viszontagságait, ki 
nejével Leonore de Sa-val a Jó-reménység foka· mellett hajótörést 
szenvedvén, midön a pusztaságon áthatolandó vala, elveszett. Livius 
iskolájában képezvén mag4t, hosszadalmas beszédeket sző be mun
kájába s hosszu és kikerekitett körmundatokat használ nem töröelve 
a korlátokkal, mellyeket e tekintetben a hajlitásoltat nélkülözö nyel
vek természete az iró dé szab. 

Uarrm;. 

A sok csint, mellyekkel Lobo az irályt felékesité, késöbb a tör
ténészek fordíták hal:lztJUkra. Ezek között külöQösen kitünik Joao 
de Barros (1496-1571), ki lll. Jánol:l király által batoritva a portu
galuk keleti felfedezéseit és hóditáflait irta meg. Elöbb a guineai 
partokon Je, ö tclepitvények koriuáuyzója, azután fó kincstámok s 
késöbb a gyarmatok ügynöke lévén, alkalma 'olt anyagokat gyüjteni 
s a dolgokba mélyen betekinteni. Négy részre szándékozott osztani 
munkáját, t. i. Europára, melly a portugal királyságnak történeimét 
egészen az ös idöktl\1 foglalná magában ; Afrikám, melly a Fez- és 

1) GyakmH ,pauyol néha pedig galiziai versel< kel tarkázza költeményét; 

siít egy oiR.sz is van IJcnne: Tm /n ·•viw P !" man qua! mm·o e me.Y80. Os Lit· 

Hiadas, IX. 
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Marokkóban viselt háborukat tárgyalná; Amerikára, ide értve a 
brasíliai gyarmatokat is ; és Ázsiára, s ez az egyetlen, mellyet be
végzett. Milly vonzó ballani a jelentéseket ezen uj földek eseménye
irül, és pedig olly emberektől, kik azokat saját szemeikkellátták! 
Maga a portugalok iránti részrehajlása melegséget kölcsönöz az el
beszélésnek, s egy regénynél sokkal érdekesebb ezen kis de nagy
lelkü nemzet története, melly vissza nem ijed az akadályoktól és az 
idö hosszuságától, de ameily kevély és babonás létére dicsöségének 
és kötelességének hiszi a pogányokat kiirtani, a négereket elrabolni 
s az indiánokat ezrével a tengerbe fuiasztani csupán azért, hogy kö
ziílök néhányat a keresztény hitre térithessen. Munkáját Diego Co
uto de Silves és mások folytaták, kiknek nyomán Bernardo de Brito 
(1569-1617) Monarchia lusitana czim alatt hazájának 
egyetemes történelmét, kezdve a világ teremtésétől, megirni szándé-, 
kozott. Altalános tényeken tévedezve a halál hamarabb elragadta, 
mintsem oda jutott volna, hol tulajdonképeu kezdenie kelle. Végül 
Jeronymo Osorio ( -1580) püspököt ernlitjük meg, ki Emanuel ki
rály történeimét ama félszigeten olly ritka vallási türelemmel írta 
meg. 

A portugalok irodalmi dicsősége tüstént elhomályosodott, mi
helyt idegen járom alá jutottak j s jóllehet ezután is írtak kivált ver
seket, egy sem' tett szert közölök halhatatlan névre, sőt inkább mind
annyian csak nagyiták remekíróik hibáit. 1\'Ianuel di Faria y Souza 
(1588-1647) számtalan költeményt s prózai és kritikai dolgozato
kat irt, a többek között az e u r o p a i p o r t u g a l ki r á l y s á g 
t ö r t é n e lm é t, A g a n i p p a fo r r ás á t, melly tulajdonképen egy 
szörszálhasogató komml'ntár Camoens felett, és avval kérkedett, 
hogy élte minden napján tizenkét levél papirt irt be, jobbára casti
liai nyelven, de a gongora-féle irmodorban, melly mindig rosz, a tör
ténelern ben pedig kiállhatatlan. 

A költők egészen a pásztori játékokra adták magokat s sziin
telenill Galateakkal, Estellákkal, Elieiusokkal és Nemorinusokkal 
rakták meg a Tajo partjait. Francisco Xaver de Menezes (1614-
99), ericeyra-i gróf s kora legnagyobb írója, megkisérle a jó ízlést 
felébreszteni vagy inkább a roszat kijavítani, ez lévén az egyedüli 
ezé!, ameily után a költészet törekedhetik. Ezt tartván szeme előtt 
E n r i c h e i d e czimll müvében Portugal alapítóját éneklé meg. Hi
bátl:mabb de egyszersmind hidegebb mint Camoens j ismerte a clas
siknsokat és sok szépséget elsajátított azoktól; irálya dagályos s 
nem bir költöi ihlettséggeL 

XV. 69 
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Utána egészen napjainkig senkit scm tudnán1k felhozni, ki em
litéat érdemelne. A nyelvészeti akadernia ( 1714) s a történelmi aka
dernia (1720) nem nagy lendületet adtak az irodalomnak, valamivel 
többet a királyi ak&demia (1792); uj és nagy eaeményck valának 
szükaégesek ahhoz, hogy a lusitaniaiak szelleme ismét a kard és lant 
felé forduljon. 

NEGYVENEGYEDIK FEJEZET. 

N é m e t és é s z a k i i r o d a l o m. 

Hogyan foglalkozhattak volna a németek a tu\~jdonképeni iro
dalommal a reformatio dühöngései közepett? Vitatkozások, bántal
mazál!!ok, átkozádások és versengések valának a protestaosok fegy
verei, kik a képzelődés jogait egészen feláldozák az ész jogainak. 
Luther a hibliát német nyelvre forditván ezáltal nagy lendületet adott 
annak, jóllehet azon körülmény, hogy evégre saját tájnyelvét hasz
nálta, a szó szoros értelmében semmivé tevé az alsó-németorszá.gi 
nyelvet, melly olly gazdag vala közmondásokban és népies szólamok
ban. A hymnusok, mellyek sorát ö kezdette meg, uj tért nyitottak a 
költészet számára; kétszáz év alatt harminczháromezer hymnus hang
zott el a protestáns egyházban; kevéssel elübb pedig ötvenezerre 
rugott azok száma. 

És ez a németek valódi költészete, ameilyen kivül alig tartjuk 
érdemesnek Melchior Pfinzing T h e w r d a nk czimü képbe8zédi 
költeményét felemliteni, ameily munka sokak által L Miksának tu
lajdoníttatik. Göthe nagyban magat~ztalta Hans Sachs (1494-1576) 
nürnbergi csizroadiának , ezen termékeny és eröteljee népköltőnek 

lángelméjét, mi azonban kénytelenek vagyunk megvallani, hfJgy tel
jességgelnem birtuk azt müveiben felfedezni, hanem igeni:':! sok könnyüsé
get, uj képeket és vál~gatott gondolatokat, vegyítve különczségek
kel és balgaságokkaL E v a é s a z U r á l t a l k i k é r d e z e t t fi a i 
czimü legsikerültebb munkájában Káin, ki nem tud mást mint .rosz 
társaságban kóborolni "nem képes a H is z ek e g y Is t c n t elmon
dani a M i a t y á nk b a n pedig akadozik, mig Abel és a többiek he
lyesen felelnek az Ur Urdéseire" azaz Luther ka t ek i z m us a sze
rint. 

Az idők felette alkalmasak valának a gu nyiratokra; és Murner 
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Tamás a B o l o n d ok ö ss z e es k ü v és e czimü müvéhen minden 
tartózkodás nélkül kiönté keserü epéjét semmi iránt sem viseltetve 
tisztelettel. Jóval aljasabb ö még Aretinonál is, kihez méltán bason
littatik. Neki tulajdonittatik a T i ll E u l e n-8 p i e g e l czim alatt 
megjelent, tréfa és élczgyüjtemény, ameily könyv és név épen olly 
népszerü a németeknél mint maga Faust. 

Strassburg a nagy távolság miatt vonakodván a schweicziak
kal szövetségre lépni , mit tesznek a zürichiek? A fiatalság közöl 
nehány an egy iszonyu fazokat megtöltenek forró kásával s ezt magok
hoz véve a Limmat folyón hajóra szállnak, Strassburgban kikötnek s 
a még meleg étellel megkinálják az ottani polgárokat, kik nem valá· 
nak képesek ezen érvnek ellenálla.ni. Fischart János (Mentzer), egyi
ke a különcz hajósoknak 8 z e r e n cs és b a j ó czimü munkájában 
megéneklé ezen vállalatot,elmés szabadossággal utánozván Rabelais 
G a r g a n t u a czimü müvének első könyvét,s még élesebbekké tévén 
annak élczeit. 

Mások a harminczéves háboru alatt müvelék a költészetet, de 
többnyire latin nyelven. Weckerlin Rudolf, egyike a jelesebbeknek 
igy szól: "Ha a költészet az lstennek nyelve, cselekedhetik· e a köl
tő jobban mint ha ékesen és müvelten akarván irni a földi istenek azaz 
a nagyok 1 tudósok és fejedelmek nyelvét utánozza?" Ugyanazért 
az udvaronczok nyelvén irt s épen.ezen oknál fogva sem kortársaira 
nem tudott hatást gyakorolni, sem hirnevet nem biztositott magának 
a jövőben. Spee Fridrik jezsuita vallásos énekei nem kellem nél
kiiliek. 

Holland. 
A X V. században, a nagy elmék eme korszakában, Holland semmi 

crrdetit nem hozott létre, de a fordítások felette böviték a nyelvet s 
megállapiták a verselés szabályait. Minden nyiini kezdő bimbót el
fojtottak a bel viszálkodások s a Höksch e n és Ka b b e lj a w
sc h c n (szigonyok és tőkehalak) közötti hosszu harczok; maga a ke
reskedelem is hanyatlásnak indult, s a tudományok szunyadoztak, a 
következő században uj életre ébredendök. 

A nemzeti nyelv tökéletesedését nagyban elősegitélt a szónok
lati termek (Ka m e r s d e r R e d e r y k e r s ), mellyek a németorszá
gi mü-énekesek egyleteihez felette hasonlitának. Ezek mindegyike 
egy virágnevet s egy jelmondatot vett fel, s tagjaik rangfokozat sze
ri nt valának osztá.lyozva, császár, fejedelem, dékán, ügynökök s trou
badourok (Vil!lder) lévén közöttök s egyikök illyes vagy ollyas ver
sek készítésével, másikok ismét a szertartáaok rendezésével bizatott 

6~* 
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meg. Kétszázra ment fel Hollandban az illy társulatok száma , s 
mindegyikök felette népes j nagy urak léptek azokba mint pl. Bur
gundi Fülöp. Majd az egyik majd a másik párttal tartván, nagy be
folyást gyakoroltak a politikára, a katona lőfegyverét és kardját gu
nyorokkal, epigrammokkal, énekekkel és vigjátékokkal segitvén; 
annyira hogy a burgundi herezeg kénytelen volt a sértegetéseket 
korlátozni. A reformátio korában a vallás tanai szindarabok és köl
temények tárgyaivá tétettek; és Alba herezeg kegyetlensége, a brüsz
szeli vérmenyegzö s az oraniai herezeg kivégeztetése mind a szin
padra kerültek. 

Erasmus ekkot· tevé népszerüvé nevét tudományosságához ha
sonló éles elméj e által j Coornhert a protestánsokkal való harcza i 
közepett magának szórakozást szcrzendö az ókor legjobb könyvei kö
zöl néhányat lefordított ; Marnix vallásos gunyorokat irt: Wischer 
és Spiegei a nyelv és költészet kimüvelésében fáradoztak; Bor Né
met-Alföld történeimét , Plan ti n T h cs a u r u s t e u t o n i c a e l i n
g u a e czimü munk~ját irta ; Hooft Péter történész és drámai ró volt ; 
Cats rendkivül olvastatott, noha egyhangu és üres volt s egészen a 
közügyekről értekezett. A tudományosság és nyelvészet nagy elő· 

menetelt tettek itt j latin költők, minök valának Grotius, Heinsius, 
Barlaeus, még a tizenhetedik században is virágoztak, noha már 
ekkor másutt hanyatlásnak indultak. Ekként a hollandi irodalom 
aranykorát a elaasikai követte, mignem XIV. Lajo:~ uralkodása ide 
is a francziák feltétlen utánzását hozta be. 

l'tlagyarorszá!1;. 
Magyarországban Balassa és Rimai szent tárgyak felett ver

seltek, de valamint nekik, ugy Bornemisszának és Batizinak is nagy 
akadályukra szolgált a nyelv tökéletlensége s a versmértan nehéz
sége. Székely 1559-ben megjelent krónikáit ig!:ln sok követte még, 
ele mindannyian durvák és rendetlenek valának. 

Skandináv in. 
Az irodalom felette sokat köszönhetett a reformatiónak az 

északi tartományokban, hol a még meg nem állapodott nyelvek a 
szentids forditása által müvelödtek ki. Svéd nyehren csak igen ké
sőn kezdtek irni , jóllehet Euphemia Nol'vegia királyniije, Magnus 
Smeck svéd király nagyanyja, már 1:308-ban lefordittatta volna. 
Nagy-Sándor és Nagy-Károly történetét, késöbb pedig H~rmanni 
Miklós püspök szent Ansgarius életrajzát. Az unio ideje alatti kirá
lyok leginkább Dánországban tartózkodván, nem sokat törödtek az 
it·odalommal ; a kolostorok gazdagok valának, de a papság tudatlan ; 
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olly kevéssé tudtak latinul, hogy a ko1·mánynak gyakran nem akadt 
o!Iy embere, kivel levelezéseit fogalmaztathatta volna; népoktatás 
teljcsséggel nem létezett. A tanulmány főleg a hittanra szoritkuzott, 
és a szentirást is csak a X IV. századbau forditotta le Mathias linkö
ping-i kanonok, ezáltal szcnt Brigittának kedves dolgot teendő. I. 
Stcno Stm·e fcnsiíbb t::.nintézetcket alapított, vissza akarván ekként 
tartani a svéd ifjakat attól, hogy tanulmányaik folytatása végett Ko
penhágába mcnjenck, hol Keresztély király öket a maga részére 
hódithatná. lV. Sixtus Upsalá.nak egyetemet engedélyezett (1476)1 

ugyanazon kiváltságokkal ruházván fel, mellyekkel a bolognai birt, 
de Wasa Gusztáv hanyatlani engedé azt. Ez azonban pártolta a tu
dományokat s egy könyvtárt alapitott ugyanakkor, midön a refor
matióval uj tanulmányok szivárogtak be az országba; s Pederson 
Lőrincz leforditá a bibliát, ezenkivül pedig a T ó b i ás czimü vigjá
tékot írta, melly svéd nyelven első volt e téren. 

Az erre következő viszontagságok nagy hátrányára valának a 
tudományoknak; mindazáltal IX. Károly versekbe füzé saját életét; 
Gusztav Adolf az egyetemet családi javaival gazdagitá1 de rendet 
nem kölcsönözhetett annak ; leánya Krisztina Dagy érdekkel visel
tetett az iránt; minthogy azonban a tudósok kevesen valának, vagy 
pedig a politikai, egyházi és katonai pályára adták magukat, idege
neket hitt be országába, s ezek terjeszték itten a müveltséget. Most 
az urak közöl számosan elöszeretetet tanusitának az irodalom és 
classikai tudományosság iránt; s később, miután a reformatio Svéd
hont Németországgal szarosabb viszonyba hozá, feléledt az eszme
csere. A nyomda, me ily Stockholmba már 1 483-ban behozatott, 
csak azért állott fön, mert mintegy királyi jognak tekintetett, s az 
országnak egt'lszen 1613-ig nem volt papirgyára. 

Stjernbjelm György, egy dalecarliai bányásznak 1598-ban szü
letett fia, tanult és sokat utazott, s mint iró H e r c u l es czimü 
müve és a z E r é n y r ö l irt költeménye által ismeretes 1). A két 
történész, Magnus János és Olaus, szép latinsággal képtelen dolgokat 
irt össze ; Pedersan Olaus és Lőrincz szintén megírták Svédhon törté
netét; s Masseni us János azt népszerüsitendö, azonkivül hogy sok 
emléket gyüjtött össze, ötven drámát szándékozott az ifjuság szá
mára készíteni, ameilyekből azonban csak ötöt végzett be. 

Hedraeus (1659) egy csillagdát alapított. Az ország háromszög
mértanilag IX. Károly alatt kezdett felméretni, és Buraeus András 

1) Marmier Hist. de la littémture en Danemark et en Suede Párizs 1839. 
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1626-ban készité al:l elsö té1·képet1 az Olaus Magnusé számításba sem 
jöhetvén. A gyógytan tapogatózás és nyegléskedéd volt, a törvény
hozás egyszerü s mint illyen nem igényelt sok tudományt. 

NEGYVENKETTEDIK FEJEZET. 

A n g o l i r o d a l om. 

Miként Mária alatt a buzgóság, ugy Erzsébet alatt bizonyos 
mythologicus düh lepte meg Angolországot; és a vendégségek, va
dászatok1 szerelmeskedések, ünnepélyek teljességgel nem leLettek 
cl istenek nélkül. Shakspeare, midön atyja meazárszékében marha
öléssei foglalkozott, a régi áldozatok rnintájára megkoszoruzta a bol'
jukat, s illy alkalmakkal beszédet tartott. Az angolok most is foly
taták az olaszok tanulmányozását, kiket Chaucer ismertetett meg ve
lök; John Harrington Ariosto-t, Carew s késöbb Fairfax Tassó-t for
dítá le; Henry Howard Surrey gróf, Petrarca buzgó párthi ve, be
járta. Europát, mindenütt megénekelve Geraldináját és lándzsakat 
törve Florenczben szépe tiszteletére ; mignem VIII. Henrik által 
vérpadra küldetett, ki épen ugy nem kegyelmezett a bolondoknak, 
mint a tudósoknak, Ő és Thomas Wyatt jobb alakot adtak a vers
nek, a régi modort a Petrarcáé után módositván. A görög és latin 
fordítások szintén sza po rodtak: Erzsébet Plato-t értelmezte, Euripi
tles-t, Isocrates-t, Horáczot lefordította s "többet olvasott latinul egy 
nap mint némelly karkáplának egy héten," és Harrison hozzáveti : 
"Aki az udvarba megy, mindenütt könyveket lát, mindenütt tudomá
nyos vitatkozásokat hall; az ember inkább egy akademiában ruint
sem a politika és diplomaczia lakában véli magát. 11 

~Iindazáltal az idegenek iránti csodálat nem szilárditá meg a 
szabályok kényuraságát, sem pedig a nemzeti szellemet el nem fo j tá; 
és Philip Sidney (-1586), e katona és utazó, Arcadia czimU köl
tői prózája izlésteljes dolgokon kivül telve van regényes~>éggel, 

mellyre olly nagy természetes hajlama volt. Thomas Sak v ille 
(-1608) azon gondolatra jött, hogy hazája tragikai eseményeit ösz
szegyüjtvén, egymást követő magánbeszédekben fogja azokat köz.re
bocsátani (Mirour of magistrates), azonban csak Henry 
Buckingham életét végzé be, ameily felette gazdag költői gon
dolatokban. 
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St»NJcer. 
Az ujjászületés az irodalom terén Edmund Spencer-nek (1553-

98), Sidney kegyenezének tudatik be érdemül. A classikusoktól fő
leg az olaszoktól válogatott alakokat, a .kor szellemétől pedig a kép
beszéd iránti előszeretelet snjátitá el, ameilynek unalmasságát a szép 
keresett é1·zetével, gazdag képzelődésével és szinezésének tisztaságá· 
val enyl1ili. Gloriana tündér-kit·álynő az ünnepélyen, mellyet éven
kint tízenkét napon át tartott büvös kastélyában, tizenkét, sorshozás 
által választott lovagnak kötelességü) teszi az alattvalók sérelmeit 
orvosolni. A lovagok mindegyike egy erényt ábrázol 1 a tündér
királynőben pedig Erzsébet s Artturban Sidney jelképeztetik; és 
ekként tizenkét legenda keletkezik 1 mellyek mindegyike tizenkét 
énekből, s ezek ismét egyenkint negyven vagy nyolczvan octavából 
állanak. A terv épen nem méltó a dicséretre, jóllehet tökéletes fo
galmat magunknak arról nem alkothatunk, a munkának csak fele 
bocsáttatván közre. Az első ének sokkal jobb a többinél j itten a 
vörös keresztes lovag által ábrázolt vitézkedő kereszténység a hit-, 
reménység- és szeretettől támogatott Egy szüz 1 azaz a valódi egy· 
ház által kiszabadittatik a pápaságot ábrázoló Duessa töreiböt. 

Az angolok Ariostó-hoz hasonlitják öt j és valóban mindketten a 
szerelmct és udvariasságot éneklik meg, s bizelegnek a fejedelmek
nek. Igaz, hogy Erzsébet egészen más költői tárgy vala mint az 
Eszte berczegek j de Ariostónak egy müvelt nyelvvel volt dolga s 
utólérhetlen ügyességgel kezelte azt, mig Spencer egy ollyannal baj
lódott, melly még bölcsőjében feküdt s hasztalan igyekezett annak 
archaicus menetet kölcsönözni. Ha felülmulja is ez Ariostót találé
konysága, a jellemek erőteljessége és változatossága, a gondolat 
mélysége, képzelődésének gazdagsága és a felfogás magas röpte ál
tal, élénkség, könnyedség és ékesség .tekintetében jóval hátrább áll 
nála. A büvés~et gépezete már Ariostonál is a legkevésbbé kelle
mes rész, hát mivé leszen az Spencernél, kinél nem puszta diszit
ruény de a költemény alapja? Ariosto szeszélyesen s előre megál
lapitott terv nélkül halad, nevetve maga és tárgya felett j egészen 
korának embere, nem hiszen a meaékben s néha még az igazságok
ban sem, barátja a nevetésnek és gy ö ny öröknek : Spencer Luther 
és Cranmer után negélyezni meri a lovagiasságban való hitet, komo
lyan tárgyalja a jelentéktelen dolgokat 8 ugy látszik, hogy a val6di 
bolond és gonosz világból egy erényes 8 magasabb morállal biró esz
ményi világba akar menekedni. Mindketten az egekig magasztal
tattak, s az angol költőröl egy ujabbkori kritikus igy nyilatkozik: 
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"Képzelödésének mezeje tágas és buján tcrtuö j az angol költészetbe 
az összhangzat lelkét veté be, melegebbé s a vázolásban olly gyen
géddé és magasztossá tevé azt, minö sem előtte sem utána nem volt. 
Igaz, hogy vázalásai nem árulják el az ecset azon hatalmát s ama 
mesteri vonást, melly a nagy költöket jellemzi, de zamatosabb és 
világosabb képek mint a költö lelkében képződött eme látványok, 
nagyobb érzelem-lágyság vagy gazdagabb szinezés mint ezen Ru
bensnél sehol scm található. Képzelödése áradozó s a legkisebb rész
letekre is kiterjed, hasonlóan egy tápdus földhöz, mclly elevenséget 
és életet küldöz szét egészen az általa táplált levelek végpontjaiig. 
Ha e költeményt általában tekintjük, kellemetlenül hat az emberre, 
hogy nem leljük fel benne ama bájt, melly az erőből, az arányok 
idomzatából s a gyors és érdekes beszédmenetböl származik j mert 
noha a költő nem végzé is be egészen tervét, látható, hogy munká
ját több ének hozzáadása által nem egyszerüsitendette" ')-

Az ekkor olly divatos pásztori költészetben Spencer a P ás z
t o r n a p t á r a czimü munkát írta, minden hónapra egy pásztori já
tékkal 1 mellyek természetesebbek valának mint rendesen szoktak 
lenni; saját menyegzöjére készitett versezete pedig olly gazdag igazi 
érzelemben, hogy minden e nemben irt költeményt felülmulna. 

A sok lantos költő közöl, kik Erzsébet alatt énekeltek, minden 
habozás nélkül az angol s még inkább a skót balladák névtelen szer
zöinek adjuk a pálmaágat j az utóbbiak között eredeti tisztasága, 
könnyü verselésa s az emberi sziv ismerete által főleg David Lindsey 
( -1557) Knox buzgó párthi ve tünik l•i, noha másként a képbeszéd 
iránt nagy hajlandóságot tanusit. 

Spencer utánzói csak öregbiték annak hibáit, mint az különö
sen Phineas és Gilles Fleteher-nél látható ; ezután a képbeszédi is
kola hanyatlani kezdett, mihelyt az angol tudóssá és gondolkozóvá 
lévén, a nyomatékos, tömött s az uj és elmés hasonlatok által füsze
rezett élczes mondatokat szerette meg, mellyekért inkább becsüljük 
az embert, mintsem csodáljuk az irót. Innét azután két iskola ke
letkezett, mellyek mindketten inkább az ész hogysem a képzelet ál
tal hagyák magokat vezettetni. Az egyik élén Sir John Davies állott 
N o s c e t e i p s um czimü költeményével, a másik fejei pedig Sir 
Fulk Greville és Lord Brooke, Giordano Bruno pártfogója, valának : 
mindketten mélyen gondolkozó de homályos fök. 

Mások az érvelő költészetre adták magokat 1 melly nagyon 

1) Gampbell, Specimen of the Rritish Poets; J. köt. l2f• lap. 
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megfelelt az ország fekvésének j mások inkább metaphy~:~ikusok lé· 
vén, a velős mondatok és uj gondolatkörök után kapkodtak. Ezek 
között legrégibb Donne s leghiresebb Abrahám Cowley (1618-67), 
ki B a r á t n ö czimü munkájában egész sorozatát adja a szerelmea 
költeményeknek, mellyek telvék szörszálhasogatásokkal és szójáté
kokkal j az ódákat azonban nagy mérvben tökéletesité s lelkesedést 
hozott be a költészetbe. 

A történelmi költők közöl Sumuel Daniel ( -1619) a york-i és 
lancaster-i polgárháborukat énekelte meg tiszta irálylyal s egyszerii 
de száraz elbeszéléssel. Michael Drayton ( -1631) B a r o n' s w a r e 
czimü költeményében Martimer lázadását enekelte meg B p o l y o l
b i o n czim alatt megjelent munkájában Angolországot i1ja le har
minczezer páros alexandrinus versben, középszerü irálylyal s erőtel
jes és világos nyelvvel. 

A próza szintén tisztulni kezdett s a jobb kifejezéseket igye· 
kezvén használni férfiassá és képekben gazdaggá lön, s kerülte a 
mindennapias szólamokat, jóllehet, másrészről a körmundatok alko
tásában nem volt szerenesés s gyakran latinos kifejezésekhez folya
modott. A biblia rendkivül elterjedvén s nyelve nagyon közönsé
gessé lévén különösen a puritanusok között, az irály sokat megtar
tott annak sajátságaiból s telve vala czélzásokkal sajátos szájárások
kal és példabeszédekkeL Raleigh a V i l á g t ö r t é n e l m e czimü 
munkájában az ujabbkorból vett elmélkedéseivel és kitéréseivel épen 
nem kárpótolja az olvasót azon unalomért, mellyet a földi paradi
csomra s Káin utazásaira való kitérései által okoz ; egyébiránt csak 
a maczedoniai második háboruig jutott el, s munkájának folytatói 
hibáit még negélyezéssel nevel ék. Daniel t ö r t é n e lm e, melly 
a hódító Vilmostól Ill. Eduardig terjed, udvari nyelven vagyon irva, 
kUlönben irálya tiszta és ment az eröltetett szólamoktól. 

}~uphul!!imns. 

Most minden jót, ameily még az irodalomban fenmaradt, meg
rontott Lilly E u p h u c s , a n a t o m y o f w i t czimü munkájával, 
egy fiatal atheni történelmével, ki szerinte előbb .Nápolyban azután 
Angolországban élt volna. Lilly minden egyszerüséget félretéve el
lentetek, szójátékok, negélyezések s óriási erőiködések közepatt ha
lad, hogy végre is egy semmihez jusson. Elöbb Erzsébet udvarának 
bálványa 1 késöbb a finom modor példányképévé lett j nem vala 
hölgy ki eupbuismus-ok nélkül akart volna beszélni j minek követ
keztében iskolája, melly hasonmása volt a Gongora- és Marini-féle 
i sk o iának, az életbe és társalgásba egészen b ef észkelte magát. 
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Az angol irodalom dicsőségét a szinészet képezi. Ez itt is mint 
máshol a középkol'i bibliai játékok Ló l származott 1) és pedig akkor, 
midön az irók felett nem állott egy dictator, ki azt szabályok közé 
szoritauá, amiért is megtartá az regényes természetét G u r t o n ma
m a t Ü·je, melly legrégibb angol vigjáték s ameilynek szerzöje nem 
tudatik, noha aljas és fajtalan, telve vagyon komikai élénkségekkel, 
és jóval előbb áll Thomas Sakville G a r b o d uk czimü darabjánál, 
ameily különben szabályszerű szomorujáték. Christopher Marlow 
( -1593) Fa us t-jával minden kortársait felülmulj a, a Predikátor 
könyvének amaz eszméjét fejtvén ki, hogy "a sok tudomány sok 
roszat okoz." Ebben Faust tudor elszámlálván az összes tudomá
nyokat, s egy sem fejtvén meg előtte az ember rendeltetésének nagy 
feladvány át, a bűvészethez folyamodik j angyal és ördög jelenik 
meg neki, amaz arra igyekezvén öt birni, hogy ne kutassa a dolgok 
mélyét, emez pedig igéretekkel ösztönözvén öt arra. Itt-ott igen szép 
költészeti szikrák fordulnak elé abban: Faust azon kérdést intézi 
Mephistopheles-hez, miként jöhetett legyen ki a pokolból, ha az bün. 
tetés j és ö igy felel: "Nem jöttem én ki abból, a poklot mindenütt 
magunkkal hordjuk. Hiszed· e, hogy az ég lakóivá teremtett szellemi 
lényekre nézve, kik az általok megvetett tökéletességre születtek, 
létezhessék nagyobb gyötrelem mint a mennyei boldogságra gondolni 
s attól magokat örökre megfosztva látni ( Valóban minden más gyöt
relemnél kínzóbb gondolat!" V égre elérkezik Faust utólsó napja j 

csak egy óra hiányzik még a határidöből, mellyben az ördöggel kö
tött szerzödés értelménél fogva lelkét neki átadandó vala j és az óra
mutató halad: rettentő helyzet, mellybnn az angol költő gyönyörűen 
rajzolja a világ szépsége, melly az elvesztés pillanatában még sokkal 
mosolygóbbnak látszik, s a rája várakozó és örökké tartó kínok 
közötti ellentétet. "Csak egy órát élni s azután örökre elkárhozni! 
Álljatok meg, égi testek; idő, függeszd fel menetedet j éjfél, soha ne 
érkezzél meg. Oh természet, kelj fel egész pompádban és add, hogy 
e nap állandóan tartson. Tedd meg legalább, hogy ezen óra egy 
év, egy hónap egy hét vagy legalább egy nap legyen, hogy ekként 
időm legyen a megbánásra. De az égi testek haladnak, az idő re
pül, az óra mindjárt elmulik. Hová szaladok ? hová rejtem el ma
gamat? az égbe? ennek az utját a Megváltó vére jelzi; egy csepp 
belőle elegendő lenne megmentésemre, de egy boszuló kar visszatart 

l) A konstanczi zsinaton az angol fdpapok a gyülekezetet egy , szent tár
gyu latin drámával mulattatták. 
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engem. Hegyek, fedjetek el engem az ég haragja elöl. Föld, nyilj 
meg s nyelj el engemet. Csillagok, kik születésem felett őrködtetek, 
kik engem a halálba és pokolba vezettetelt, eszközöljétek, hogy tes
tern feloszolj ék." Eközben az óra a hallgatóság láttára halad ... 
Már egyik fél óra oda van s a másik egy szempillantás alatt elenyé
szik. Nagy Isten ! ha csakugyan ki kell állani lelkemnek a rette
netes itéletet, legalább határidőt szabj büntetésemnek. Ezer, száz
ezer évet, ha akarod; de azontul mutass üdvöt számomra. De ö1·ök-, 
re! Miért ruháztattam fel lélekkel? miért halhatatlan az? A tok 
sz üleimre! átok rám ! átok Luciferre ! Ah az óra üt, üt az óra! Ke
gyelem, kegyelem! Irgalomból, csak egy perczet még!" - Göthe 
nem volt e tekintetben jelesebb. 

Alig hinnök, milly állapotban valának akitor a szinházak. A 
szinpadon székek valának elhelyezve nem csupán a szereplök, de 
egyszersmind a föranguak, nagy elmék és mükedvelök számára is, 
kiknek hátok megett szolgáik kezökben dohányt és pípákat tartva 
állottak; a többi nézök a földszinti székekben valának. A padló 
gyékénynyel volt beteritve; a szinpadot csak egy deszkafal vagy 
néha egy függöny választá el a nézötértöl, hol a hallgatóság beszél
getett, játszott, vett s adott, evett vagy pipázott. A szinészeknek 
szerepeikhez illö ruháik nem voltak ; a Desdemonák és Juliák fér
fiak valának s gyakran ugyanazon egy személy több szerepben ját
szott. Egyik másik falragaszon olvasni lehete: Rómában vagy Lon
donban vagyunk j a trombita-harsogás fejedelem beléptét jelenté j 
néhány festett vászonból állott az egész díszítmény, s néha egy fe
hérbe öltözött embernek kelle a falat képviselnie. Azután a tárgy 
megválasztásában és kivitelében vakmerő cynismus uralkodott. 

Philip Sidney, ki látta az olasz szinházak pompás nagyszerüsé
gét, ekként iria le az angolokéit: nA mi szomoru- és vigjátékaink 
sem a becsületességgel párosult müveltség, sem pedig a költéijzet 
szabályaira nem ügyelnek. Azokban egyik oldalról Ázsiát, a másik
ról ismét Afákát fogjátok látni, számos tartományokkal egyetemben, 
hová midön a szerzö megérkeznék, mindjárt beszéde kezdetén kény
telen kijelenteni, hl)} vagyunk ; másként az emberi elme nem lenne 
képes a dolgot megérteni. Ha három nőt virágot szedni szemléltek, 
azt kell következtetnetek, hogy a hely egy kertet abrázol; ollykor 
egy hajótörés elbeszélése kapja meg füleinket, ameily ugyanazon 
helyen ment végbe, minek következtében felette bárgyuknak kel
lene lennünk, ha azt egy szirtnek nem tartanók j máskor a föld mé
lyébiíl tllz vagy füst közepett egy rémletes szörnyeteg kel ki, s 
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akkor :J, szeroncsétlen nézök kénytelenek azt barlangnak hinni i 
ugyana:::on időben két szaladó sereg négy kardos s ugyanannyi vér
tes egyén által vagyon ábrázolva i az istenért nem azt kell-e akkor 
képzelnünk, hogy ezen hely egy csatatér? Némellylwr egy fiatal 
herezeg s herczegnö bele szeretnek egymásba; sok viszontagság 
után a nö terhes leszen, egy fiut szül, ez eltéved, férfivá nő, ö is sze
relemre gyul, s közel van azon ponthoz hol szintén egy fiut nemz; 
mindez két óra alatt. Milly képtelenség legyen ez, mindenki elkép
zelheti, aki drámai érzékkel bir" 1). 

A jel~:~sebb drámairók rnindegyik müvökért hat és fél ~terlinget 
kaptak az országtól s néha a harmadik előadás jövedelmét, ugy azon
ban hogy tulajdonjogukat clveszték, ha pedig a kéziratot megtarták 
maguknak, huszonnégy krajczárával példányát elárusithaták, 
ezenkivlll felmaradt még számukra a hizelgő előszóért jaruló illeték, 
mellyet a pártfogók fizettek, s am ell y,· változatlanul tizennégy shillin
get tett. Ezen megaláztatás menté meg alkalmasint az angol dráma
irodalmat a pedánsok beavatkozásától, kik másként bizonyára sza
bályok közé szoritandották és meggyilkolandották azt; mig ellenben 
a különbözö osztályok telhetetlen kíváncsisága kielégítésének szük
séges volta merész függetlenséget s ez ismét magasztosságot kölcsön
zött annak. 

Shakc!"pearc. 
És illy szegény eszközökkel szemközt támadt a jelenkor legna

gyobb drámairója, bizonyos William Shakespeare (1563?-1616?) 
kiről mioden bizonytalan, kivévén iszonyu lángelméjét és azon ellen
tétet, melly egy nagyra sziiletett lélek magas vágyai s aljas foglalko
zásai s még aljasabb életmódja között létezett. Morált e szó szokásos 
értelmében ne keressünk az ő drámáiban, sem történelmi és földirati 
hüséget; ne mesterséges bonyolitást, ne finom kifejtést ; gyakran egy 
vastag tréfa megzavarja a tragikai hatást; hibás szerkezetü monda
tok, szójátékok, kétértelmtlségek, uj vagy helyén kivül használt sza
vakkal elhomályositott beszédek elég tápot nyujtanak a kritika fér
geinek, s meghazudtolják Drake-t s több korunkbeli birálót, kik any
nyira mennek, hogy minden hibát elvitatnak müveitöl. A görög szo
morujáték-iróknak valószinüleg még nevöket sem ismerte ; a közép
kori bibliai játékok szabad eredetiségét gyakori szinpadi változások
hoz, sokáig tartó cselekvényekhez, egy egész élet vázolásához szok-

1) Defence o.f poesy. 
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tatá. Díszítményeket nem használván, egészen a néző képzelődésére 
kelle biznia magát. 

A drámát nem a szinpad számára késziteni csak a jelenkori té
vedés, miután annak lényege épen a népszerüségben áll. Shakespe
are nem törődött a figyelmes olvasóval vagy az asztala mellett ülö 
szobatudússal, kik neki szemére vethetnék, hogy Hamlet idejében a 
heidelbergi egyetem nem létezett,sem pedigTheseus korában a leány
kák kolostorba nem küldettek ; hogy továbbá Milanónak soha nem 
volt Antonio nevü herczege, sem pedig Csehországban hajóval ki 
nem köthetünk. Ű csupán a nézökre gyakorlandó hatást vette számí
tásba, s nem öntudatosan de iisztönszerüleg felfogta, hogy a hibák 
kikerülése csak a középszerü tehetségek kiváltsága ; a lángelme el
lenben szépségekkel kárpótol bennünket azokért. 

És valóban a költői szépségeket tekintve senki sem mulja öt 
felül, sem bármelly nemzetbeli meg nem közeliti öt teremtő hatalmát, 
képzelödése eröteljes3égét és változatosságát s a különféle kor, idő 
és állapot szinezéshen olly gazdag festését illetőleg. Ha az élet az ér· 
zelemben áll, akkor senki sem állítja azt tökéletesebben elénk. Az ö 
idejében a középkor a reformatio által lisszehalmozott romok alá vala 
temetve, mellyekbiíl a jelenkor még nem bontakozott ki; a kétely 
megingatta a hitbeli véleményeket és a kutató szemet az emberek és 
dolgok fürkészésére terelé; de mig egyrészről Baco felfedeZé :az ész 
előtt saját erejét, másrészről a titkos tudományokban való hit még 
mindig uralkodott. A kereskediík kis királyok valának; az orvos, a 
lovag, a szolgák meg valának különböztetve épen ugy öltözetök mint 
raüveltségök és nyelvök által. Az angol főurak hajduik által megbo
toztatták szolgáikat, kikkel nem valának megelégedve; az öklözést 
nemes testgyakorlatnak tartották ; a bohóczak az udvarok és palo
ták játékszerei valának, épen ugy miként a népnek a bolocdok ki
rálya, a kicsapongás apátja es a farsangi bohóczrnenet. Aki a szere
tetnek kitünö jeiét akará adni, kénkövet vegyitett borába s ugy itta 
meg azt, vagy pedig el vágta ujját, vagy épen még ennél ostobább tet
tet követett el. Az ünnepélyek 1 vendégeégek 1 a középkor ünnepé
lyességeinek eme maradványai, felette gyakoriak valának, s a kirá
lyok és udvaronczak pásztoroknak öltöztek fel,. ekként a balletteket 
vezctendök. 

Mindcn össze-vissza volt itt keverve, miként az átmeneti kor
szakokhan tört.énni szakott: a még meg nem semmisitett mult fijn

rnaradt hitbeli véleményei 1 egy kegyetlen kényuraság, egy a ke
ményszivii nemesekben magát tulélő hiibériség, egy vegyülék a régi 
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durvaságból s az uj de még darabos udvariasságból; az élet tökélet
len kénJ"!lmei; egy uj szellemi és physikai világ felfedezése utáni 
merész vágyak j a nemzeti irodalom gyermetegségeia classikus szép
ségek és az olasz s spanyol czifraságok utánzásai; a mindenki köny
vévé lett biblia s vele a szerénytelen ballett s a mézédes pásztori
játék. Nagyszerü események verték fel a képzelödéseket e század
ban, melly szemtanuja volt VIII. Henrik és II. Fülöp kegyetlen apos
tolságának, Torquemada és Erzsébet inquisitiojának, a protestánsok 
kiirtásának Párizsban s a katholikusokénak Irhonban, a skót királyné 
és a felkelő fiamaodok vérpadjának 1 Po1·tugó.l megaláztatásának és 
Holland felmagasztaltatásának; s a melly mindezek daczára látta a 
müvészet ujjászületését, a bölcseletnek a babonaságak feletti diada
lát, naponként a müvészetek és ipar uj csodáit s az uj fi:ildterülete
ket, mellyek a rettenthetlen Jason-ok szavára a tengerből kikeltek. 
A szokások és hit felforgatásának közepette az emberek kilépnek 
azon kerékv{tgásból, mellyre csendes időkben bölcsőjöktől kezdve 
rendeltetve látszanak, és némelly tulajdonságokat nyilvánítanak, 
mellyek elrejtve maradnak, miként a szikra az ércz kebelében, mig 
a kovakő ütése azt onnét ki nem csalja. 

Ezen látványnyal szemközt Shakespeare, az emberiség ezen élő 
öntudata, magában összpontositá annak minden benyomásait, minden 
erényeit; büneit, nevetségességei t, hibáit, gyülöleteit, ,rokonszen vei t, 
visszaemlékezéseit, sejtelmeit, csüggedéseit és vágyait, a nyugtalan 
és kétkedő gondolat aggodalmait 1 az emberi cselekvények rugóit 
miden fokon és korszakon át, az ártatlan gyermektől kezdve egészen 
az elgyengült aggig. És ekként ö az embert ollyannak ábrázolta, mi
nönek látta j de mig Dante azt a véghetetlen tit[{ai homályától kör
nyezve festi le, ö érzékeink alá eső körülmények között állítja elénk, 
mindent összevegyítve és összevetve miként a valódi életben, a nagy
lelküséget a gyengeséggel, a komolyt a nevetségessel j és nyugodt 
elmével észlelve a látottakat anélkül, hogy magát azokkal azonosi
taná, megtartja a jó és rosz, a. nagyság és aljasság, a sötétség és vilá
gosság ama vegyülékét, mellyből az ember áll. Ha a müveszetnek 
az lenne a czélja, hogy a jelen életet ollyannak rajzolja, aminő, azaz 
egy talánynak, nem tekintve ama jövőre, melly egyedül képes ezen 
élet titkait megfejteni és megmagyarázni, akkor ö elérte volna a mü
vészet tetőpontját j és ami a földi létet, az élet szabad költészetét 
illeti, senki se bizelegjen magának avval, hogy felül fogja mulni ezen 
hőskölteményt, mellynek höse az ember, a társaságba vetve szenve-
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délyeivel, s anélkül, hogy tekintetét magasabbra emelné. Tehetett-e 
ö többet, nem lévén semmiféle vallása 't 

Az általa alkotott személyiségek száma hétszázra rug, s mind
nyájan, még azok is, mellyek nem tesznek egyebet mint megjelen
nek, sajátos jelleggel és cselekvési modorral vagynak felruházva j 
mindig a természet után másolvák és sohasem egyénitett elvontságok 
azok, s rendesen feltaláljuk bennök a természetesség és eszményiség 
ama helyes mértékét, mellynek köszönhető, hogy hősei valamint ko
rukban ugy minden más időben valóban ollyanoknak tünnek fel. In
nét van, hogy mig mások egyik vagy másik ~mbert festik, ő általá
nosságban az embereket rajzolja elénk, és számtalan jellemek, mely
lyek általa alkottattak, maig is mintaképek maradtak. Ha a történe
lembiíl veszi öket 1 sem hízelgésekkel nem tetézi, sem nem rágal
mazza, nem alkot szöJ•nyeket vagy hősöket, de embereket, és ugy 
ábrázolja azokat, amint kora az előbbi századtól kapta, nagyoknak 
rnorál nélkül, vitézeknek igazságosság nélkUl, nemeskeblüeknek 
megfontolás nélkül, nagylclkücknek és barbároknak. Csodálattal 
látja az embe1·, mennyi1·e el tudja feledni önmagát s korát csupán 
azért, hogy részrehajlatlanul megitélhesse az embert s tetteit; nem 
hallgatván el az erősek egy gyengeségét, nem az erényesek egyetlen 
hibáját sem, s egészen idegen azon szenvedélyektöl, mellyek szerep· 
löit tevékenységre ösztönzik és lclkesitik. 

A szinház egy mészá1·székhez hasonlitott j a szinpadon egyiket 
megnyuzatni, másilulot felakasztatni látta a néző, máskor egy anya 
gyermekeit dte meg, egy néger megégettetett az általa megyilkoltak 
hullái lelett j illyenek lévén a helyzetek, a szavallatok tökéletesen 
megfeleltek azoknak. Shakespeare gyakra kigunyolja ezen tulzáso
kat j és ö, ki előttünk kegyetlennek tünik fel, kortársai által szelid
nek neveztetett. S hogy valóban gyöngéd érzésü volt, tanusitják lan
tos költeményei j de a drámában kötelességének hitte az emberi ter
mészetet élethiven vázolni, anélkül hogy annak hizelegne, annyira, 
hogy folytonos gunyornak mondhatná az ember rnüvcit, jóllehet né
mcllykor hazafias, emberszeretetről és égö szerelemről tanuskodó ki
töréseknek engedi át magát. Részrehajlatlanul észlel tehát ö, szigoru 
és hajthatatlan mély belátással fest; nem ítél, nem von következte· 
téseket, nincsenek tanai, mellyeket bebizonyítania, sem elméletei, 
mellyeket vitatnia kellene, ö maga nem lép előtérbe, nem oktat, az 
olvasóra bizván a tanuság kivonását, s abba helyezvén a müvészetet, 
hogy avval bizonyos módon saját fölfogását közölje. Néha iszonya
tosnak tünik fel nála a sziv érzéketlen elemzése s a-G emberi fajnak 
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kegyetlen bonczolása azon hideg és gunyoros hangon, melly sem ke
gyelmet, sem szánalmat nem ismer i de ábrázolha~ja-e az emberi 
életet másként mint gunyosan az, ki azt szeretet s hit nélkül te
kinti? 

Ekként álli~ja ö az ember szeme elé a szenvedélyeket, bármily
lyen különbözök legyenek azok, egy szó által eltaláltatván a benső 
küzdelmeket s az erőszakos összeütközéseket a szenvedély és jellem, 
a vágyak és a sors között. S nem tulzottak e szenvedélyek, nem óri
ásak már a függöny felgördültekor, de az előadás határozatlan tar
tama alatt lassanként növekednek. 

Nem szállott ö le soha magas polczáról, s nem ala.csonyitá le 
személyiségeit avégből, hogy ezáltal a ezinpad vagy a szereplők tet
szését megnyerje. Az idő mindig rövid a képzelődésnek, ha telve 
van az eseményekkel: és a lényegében egy de vég nélkül változatos 
emberi természetet vévén fel tárgyul s nem egyes tényről értekez
vén, miként a görögök, Shakespeare-nek el kelle hárítania minden 
más akadályokat e a müvészi egységet az élet szellemi változatossá
gával pótolnia, az ö teljes egységében tekintvén azt. Ne kutassuk 
tehát nála a költészet müvészetének kellékeit, hanem a sziv benső 
ismeretét i ne a jelenetek összefüggését s a mellékeseményeknek a 
kifejletre czélzó berendezését, de a szenvedély menetét és titkos elő

jeleinek önkénytelen nyilvánulását. Mindazáltal ne bigyük1 hogy ö 

olly tudatlan volt volna, mint némellyek követelik ; mert a jelenetek 
még akkor is, midön összefüggésök esetlegesnek látszik, következe
tesen egymásból folynak i s ha az ember az egészet átkarolta, látni 
fogja, hogy azok mindegyikc kellően indokolt s mindnyájan egy ezé! 
elérésére irányulnak, ugy hogy egyet sem lehetne azok közöl ki
hagyni, anélkül hogy a darabot valameily szépségtöl meg ne foszta
nók. Azután biztosan tudjuk, hogy ö olvasta Montaigne müveit s 
Plutárchnak Thomas North által eszközJött fordítását, mellyböl egész 
darabokat ád személyiségeinck szájukba; olvasta továbbá Bartas-t, 
Áriosto-t, Tasso-t és számos utaz6k munkáit. Saját termékeit figyel
mesen javítgatta i H am l e t-et háromszor átdolgozta , O t h e l l o-t 
átalakitotta s L e a r ki r á l y t az első előadás után egy harmadával 
bövitette. 

Aeschylosnál a sors határozza meg a cselekvényeket i Calderon 
a jövő életet tárja fel, megoldandó abban a jelen feladványait; Vol
taire szereplöit saját érzelmeivel lelkesiti ; Altieri görögösen öltözött 
hősök által százada bölcsészeinek velős mondatait szavalta t ja el. Sha
kespeare az embert egész meztelenségében álli~ja elénk, s egyedül 
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benne, az ö erejében és érzelmeiben találja fel a cselekvények és 
események indokát; ha észrevetted a következményeket, a szerzö 
által már be vagy avatva azon tényekbe és érzelmekbe, mellyek azo
kat eléidézték. Azért Göthe az ő személyiségeit átlátszó órákhoz ha
sonlítja, mellyek azonkivül, hogy az órákat mutatják, látni engedik 
egyszersmind benső szerkezetöket is. Macbeth gyilkolt és lelkiisme
reti furdálások által gyötörtetik j II. Richard börtönben senyved, 
mert gyenge volt a trónon; III. R i c h a r d- ban látod, hogyan sze
rezhető és tarlliatú meg azon büvös és veszélyes gyermekjáték, mely
lyet hatalonwak ucve~ünk, s hogyan vesztheti azt el az ember saját 
hibái által ; Shakespeare azután egy király ágyához vezet, ki min
dent kisildani érez kezei közől s ugyanakkor visszaemlékezik arra, 
hogy egykor minuent tehelett j egy pillanatra behunyja szemeit, s 

• felnyitván azokat látja, hogyan siet ifju örököse saját fejére tenni azon 
koronát, me Ilyet haldoklása perczeiben vánkosa alól elragadott. 
Hány dicsvágyó összcesküvését és hány király bukását láttuk a szin
padon? de mellyik darabban tünnek fel jobban egy gyenge s wind
azáltal zsarnok király hibái, mint II. R i c h a r d-ban, ki mindig na
gyobb hatalom után áhitozva, végre az örvénybe sl.ilyed? Hol van 
tökéletesebben ábrázolva egy dicsvágyó, mint Bolingbroke személyé
ben, ki belátván a jövőt, tud várni, az alkalmat megragadni, az alá
zatosságot vakmeriíséggel, az esztilyességet bá tarsággal egyesiteni s 
aláásni a trónt ugyanazon vélemény segélyével, mellyre saiát emel
kedését fekteté s végt·e magában összpontosítani mindenki érdekét 
és rettegését? Pontosan felismeri ű az idöt, mellyben tettetett aláza
tosságát nyilt ellenállással felc~erélnie szükséges. Most hirtelen át
változik a jelenet, s a Bolingbroke által okozott titkos rémület a meg
bukott királyt bizonyo~ szánalommal övezi körül, ameilyhez azonban 
még tisztelet sem vegyül, ruiutáu megérdemelte szerencsétlen sorsát 
s nem tmlja azt rnéltóságteljesen elviselni. 

Igaz, hogy az emberi viszontagságok közepett elöfordulnak 
olly esetek is, rnellyek csupáu a sors nevével fejthetök meg, s ezek 
nem ritkák ShakespearenéL Illyen pL Julia és Romeo szomoru vége, 
s még gyakoriabbak azok ama drámákban, mellyek a kereszténysé
get megclűzö idökbe vezetnek vissza bennünket. Valami régi végzet
;;zerüt találunk Macbeth-ben, ki a dicsöség polczára való emeltetésé
nek közcpette a boszorkányok által gyilkosságra ösztönöztetik, az 
események sarkalják öt arra, s csakhamar utóléri öt a lelkiismeret 
furdalása, mellyet elörelátott, s ameily nem alacsanyitja le jellemének 
nagyságát. Az alvajáró Macbeth asszony föltünése s Banco árnyá-
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nak megjelenése a vendégségen ugyanazon hatást eredményezik, 
mellyet az Eumenides-ek Aeschylosnál. 

Valamint itten a rémület 1 ugy a szánalom uralkodik L e a r 
ki r á l y-ban, Shakespeare ezen legeredetibb müvében, ameily leg
kevésbbé hasonlit a classikus 8zornorujátékokhoz. Bámulatos e király 
eszméje, aki meg vagyon fosztva nemcsak a külsii nagyságtól de még 
a természet ajándékaitól is, szegény, örült s megvetett leányaitól, kik
nek mindent megengedett. Kezdetben elaljasodottnak, gyengének, 
önzőnek mutatkozik i azután a természetellenes elnyomatás által any
nyira emeltetik, hogy élénk szánalmat tud maga iránt gerjeszteni; 
l:lrjöng, de nem képtelen kitörésekben, hanem csak lassankint i ész· 
beli tehetsége erőt merit a méltatlan szenvcdésekböl, jóllehet a gyer
meki korba sülyedt vissza s felette ingerlékeny ; és milly szánalmat 
tud költeni ezen lény, kinek nem maradt más ereje, mint szeretni és 
szenvedni ! T i m o n czimii szinmiivéLcn szintén egy nagylelküség 
vagyon lefestve, mellyet inkább hiu l(érkedés, niintsem felebaráti 
szeretet táplál, s egy szivesség, mcllyct a hálátlanság még inkább 
fokoz, a lélek mélyében szunyaclozó erők, mignem a düh által kifej
lesztetnek: de Lear leányainak hálátiamága még b:tntóbb mint az 
athenei vádlóké, ameilyet várni lehete ; s a jellem el( ottan vagy bá
mulatosan gonoszak , vagy angyaliak mint pl. Cordcliáé, mig T i
m o n-ban nem igen szembeiitlök. 1) Milly jelcsen festi ugyanazon 
kéz a nagysággal párosult hiuságot IV. Henrikben és Hortspur-ban! 

Shakespeare az erkölcsi szabadság képviselöjévé teszi magát 
néhány drámájában, mellyekben az embert az állapotokat és szenve
délyekct fürkészi; és politikussá leszen ott, hol rnindeu tekintet nél
kül az osztályokra1 fokozatokra s a szerer cse adományaira, a ténye
ket roérlegeli. Behatván a sziv és társac:alom tömkelrgébe, s lát
ván az emberi vállalatok titkos s gyakran hiu rugóit1 a népnek a ki
rályok tettei feletti véleményeit és itéleteit vázolja; és senki sem áb
rázolta olly élethiven a népet, akár dühös ingerültségének közepette 
mint Jack Cade zendülésében, akár a római foruman vagy az angol 
Csapszékekheni mulatása alkalmával. 

Dicsöségére szolgál Shakespeare-nek, hogy a nemzeties drámát 
karolta át 1 s ekként munkái azonositvák a hazafi ui érzelemmel. Tiz 
darabja, mellycket az angol történelemböJ vett, egy czélra irányul
nak; feltárvált ezekben a látszólagos okok s a titkos rugók, miként a 

l) [,pm• kú·ály é~ Tímon a legrégibb drámált után készittettek. 
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valóságban, s teljesen felderitvék a politikai szenvedélyek s lázongó 
ittassága ama tömegnek, melly megunván, hogy lábbal tapodtatott, 
fellázad az ellen, ki a tetőponton áll. Különösen kitünnek azokban a 
hatalom visszaélései s a korlátlan tekintély veszélyei, melly épen olly 
vészteljes alTa nézve aki avval él, mint arra, aki az alatt nyög j és 
ez ismét egy uj czim, amiért müvei az angolok előtt annyira ked
vesek. 

Ba csakugyan igaz, hogy ~hakespeare, ha nem is müveletlen 
de csekély tud0mányossággal biró férfiu volt, annál inkább bámu
landó, hogy lúHgclméjével ugy felismerte és felderitette a régi idöket, 
amint az a tudományos készültségnek is alig sikerül t. J u l i us Ca e
s a r-jában annak daczára, hogy abban a cselekvény-egység hiányzik 
s a nöi jellemek nem igen eröteljesek, csodálatra méltó jelenetekre 
találunk j B t• u t u s-a utólét·hetlen ábrázolats a néplázongásoknak, 
s nem ismereit olly szbnoklati töredéket, melly Antonius beszédével 
vetélkedhetnék. A drámai egység már a tárgy természeténél fogva 
megvagyone o r i o l á n-jában, de mig egy közönséges szomorujáték-iró 
abban a nép Lösiességét, a tribuuok rokonszenvet gerjesztő szónok
latait s a nép és patriczinsok hazafiusága közötti éléuk ellentéteket 
emelte volna ki , Shakespeare felismerte, hogy Coriolan dölyfössége 
csakis a népnek ollyas lealjasodása által volt elviselhető 1 mint azt 
Londonban látta, nem pedigmiként a mi szabadelvüségUnk magának 
képzelni szereti. Kevesebb szépség vagyon A n t o n i us és C l e o
p a t r á-ban, de több lángelme Augustus vetéltársának szerepelteté· 
sében és Cleopatra föltünő jellemének vázolásában, mellyek valóban 
nagyszerüek ; s ha a külsii tények nem ét·thetök és láthatók jól, oka, 
hogy ~hakespcare-nek egyedül a legtökéletlenebb szerzö, Plutarch, 
állott rendelkezésére. De milly csodálatra méltó müvészettel képes a 
szétágazó fonalakat egy pontban egyesitt-ni, az események folytonos 
menetével a figyelmet állandóan ébren tartani, s egy rövid de sokat 
mondó zárszóval befejezni a történelmet, mcllyet olly élénken fejte
get! Cleopatra, a keleti gög, hiuság és szet·elem, kéj és állhatatlanság 
ezen vegyüléke, csak olly an szeretöhöz lehetett illő mint Ailtonius, ki 
szintén a dicsvágy és gyönyörszeretet, a gyalázattól való félelem s 
egy nö csábításai között hányatik s egyik pillanátban hős, a másik
ban gyermek. Ezen utóbbi1·a összpontositá Shakespeare az érdeket, 
és pedig nagyobb mérvben mint azt a történelem Antoniusa megér
demli vala; de viszont nem hagyá magát elvakittatni a történet ál
tal Octaviánra pazarolt dicséretektöl, s az igazságnak megfelelőleg 
iinz/"i és hideg férfiunak festette ezt. 

70* 
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Történelmi drámáiban is kisebb fontossággal birnak a mellék
cselekvények mint a jellemek kifejtése, s ekként hasztalan keres
nénk azokban csattanós kifejletet; sőt IV. H e n r ik második részé
nek bonyolódása sincs. Shakespeare remekrnüvei azon. drárnák, 
mellyek egy eszme kifejtésén alapulnak, rninő pl. Ma c b e t h hatá
rozatlan buskomolyságával és ingatag moráljával, e valódi hőskölte
mény s a lángelme legfönségesebb erőmegfeszítése; rninö továbbá 
H am l e t, mellyben olly meztelenül feltárja korunk sebét, azon 
kórságot, melly mindent elemezni, mindent tudni akar azon pontig, 
hol a cselekvés ereje ezáltal elnyomatik j e kórság Hamlet ben va
gyon szernélyesitve, ki mindig ábrándozván, soha sem lép a c3elek
vés terére, s az okok fürkészésének közcpette megtagadja a jó indu
latokat és szétszagga~ja a szenvedélyes szivckct. Illy jellemet nem 
lehete kigondolni a protestantismus elött j és Shakespéare termékeny 
képzelődésének bizonyára kedve telt illy tágas meziíkön járkálni, 
de nem bolyongani j nem rémeket id{~zve elé, de uj életet adva valódi 
lényekbe s olly gondolatokat és szavakat öntve beléjök, minökkel 
egykor valóban birniuk kelle; követve továbbá a sors nagyszerü vál
tozásait, ugy miként a történet vázoUa Piénl(, megfosztva a végzet 
ama befolyásától, melly a régieknél azok f~lett uralkodik. Azok, kik 
megállapiták a módszereket, amellyekkel s ameilyek által szabad 
csupán lángelmével birni, felpanaszolják, lwgy Hhakespem·c-nél hiány
zott a müvészet, az természetesen, amit iik annak neveznek j de nem 
hiányzott a müvészet szenvedélyeket, rémületet, szánalmat éb
reszteni; jellemeket festeni s a helyzeteket a tehetségekkel össz· 
hangzatosan ábrázolni j röviden, a müvészet drámákat késziteni nem 
az iskola és kritikusok de a szinpad szárná1·a. Különiisen feJtünő 

lángelméje ottan, hol az embereket, bármelly ország- vagy nemzet
beliek voltak, korában vagy századokkal előbb éltek legyen, élethi
ven festi s egészen sajátos vonásokkal ruházza fel azokat, saját sza
vai szerint az ég és föld amaz eszközeit haflználván fel evégre, mely
lyeket a bölcselet iskolái még megálmodni sem képesek I). 

Szinmiívei sajátlag sem szomoru- scm vigjátékoknak nem rnond
hatók; de valamint az egyikben az embert a szerencsé ti enségek kö
zepett festi, ugy a másikban l1iányos oldaláról ábrázolja azt. Nagy 

1) The1·e m·e mm·e things in heaven and e'"'lh 
Tlwn ltre ,Z.,.nunt of .;,, ow· philo.wplty. 
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komikusnak tünik fel a W i n d s ó r i v i g n ök ben, 1) ameily mü 
vr;t Erzsébet ked v éért készí té, ki bármilly titkolódzó és álszentes
kedő volt legyen is, liitni akarta a szorelmes Falstaff-et. A bonyoló
dás ebben gyenge, dc !l rajz felette élénk s igen gazdag elmésségek
Len ; kora társai életét festi ü itten s a vidéki :fiatalságot azon idöLöl, 
mellyben l1irlapok épen nem, a köztekedési eszközök pedig hiányo
sak lévén, ennek kövctke;dében a müvelt körökben ügyetlen és hü
ledező volt az, durva tréfikban találta kedvét, s olly tettekben he
lyezé dicsiíségét, mellyeke; a városiak kinevetnének, mindazáltal bá
tor és jó hajlamiL A V e l e n c z e i ka lm á r-ban a szövevényesség 
nem rontja le a valósziniiséget, s a jellemek igen változatosak. Más 
darabjaiban nagy akadályára szolgált elmélkedni szeretö bölcseleté
nek, hogy világosan kelle magát kifejeznic, ami nem mindig sike
rHit neki. 

Azután, ugy látszik, hogy a szigom ész embere néha mege
re~zté a képzeliírlés gyeplőjét; s látvan, hogy a nép kedveli a csodás 
dolgokat, ithrándos miiveket készíte számára, ezek tárgyait a büvé
szetben és boszorkányságokban való hitből meritvén, melly még 
mindig urallwdott a nép között. Néha hiu különczségek, máskor a 
lángelme szikráitól hemzseg() termékek, vagy az élet hiuságainak ta
láló rajzai ezek, mcllyckben feltárja az ember ostobaságait s a sze· 
relern tule~apongásait, mellyet i) mindig könnyelmüen tárgyal. A 
tün1lérek ábrándoz:isai szokatlan alakot vesznek fel E g y n y á r
é j i á lom czimii darabjában, ameily leülönben igen jól van Írva, 
eltérőleg H om c o és J u l i á tól, mellyben á mondatos irmodornak 
engedé át magát, mintha kigunyolni vagy követni akarná a tizenhe
tedik század romlott ízlését. De még itt is, ha annak bensejébe te
kintünk, látni fogjuk, hogy az emberismeret tulszárnyalja a képzelö
dési s gunyoros és móly gonelolat uralkodik abban. 

~~kként Shakespeare a szinparl királyává lett s csakhamar eléje 
tétetett vetéltársainak és m é z cs n y e l v ü melléknévvel tisztelte
tett meg. Erzsébet kegyére m~ltat:i s tanácsaival halmozá el öt, melY,; 
lyek gyakran ólomkónt nehezülendettek lángelméje szárnyaira. O 
azonban, a még alig negyvenhét éves férfiu, erejének teljében, melly· 
röl O t h c ll o és V i It a r ezimü darabjai eléggé tanuskodnak, oda-

•) Ennek tárgya a mi l'ecm·onc-nkböl vagyon véve , valamint Cymbeline 
Boc.caeciótól, Othelln n iraleli Cintio-tól , Romeo és Julia Da Portótól, és igy 

tovAhb. 
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hagyta diadalait s magányba vonult vissza, ameily után rnindig vá
gyódott j de ugy látszik , hogy csak kevés ideig élvezhette annak a 
dicsöségnél drágább örömeit. 

Valóban nevetés vagy boszuság fogja el az embert, látván, 
hogy költeményei felett rövid idön megjelent kommcntárokban, még 
a Johnsonét sem véve ki, egészen iskolás gyermekként bánik vele a 
tanitómesteri önhittség. Shakespeare igazi bálványozása csak akkor 
kezdődött, midön a hires komikus Garrick ( 17 41-76) személyiségeibe 
lelket öntvén, ezeket mintegy élve állitá a gondolkozó közönség elé, 
B ekként megérteté avval a szerzö egész nagyságát. 1769-ben egy 
minister megvévén a nagy szinmüiró házát, s kivágatván az eperfát, 
melly alatt ö pihenni izokott, a nép fellázadt, s nem könnyü volt azt 
lecsendesíteni ; Garrick pedig három napi vezeklést rendezett. 

Külföldre még neve sem jutott el. Kortársai közöl senki sem 
ismerte; Boileau kegyes volt Lope-t és Calderon-t ócsárolni, de az 
angol drámairónak még nevét sem tudta j Le 'l'ourneur, ki francziára 
fordítá müveit s hogy ezek eredetisége a közönséget kellemetlenül ne 
érintse, a szükséges módositásokkal is ellátta 1 nagy botrányt okozott 
ama nyilatkozatával, hogy Francziaország egyet-mást tanulhatna az 
angol irodalomból ; Voltaire Angolországban emlegettetni hallván öt, 
nem titkolhatá el iránta érzett müvészi csodálatát, dc késöbb utálat
fortaldult el tőle mint szomomjáték-irói vetéltársától, s azt hivé, mi
ként megvetésével annyira lealacsonyithatja öt, hogy a világ észre 
nem veendi, mennyit lopott miiveiböl. Azt inditványozá tehát, hogy 
számüzessék Parnassusról; s H a ru l e t-jét egy részeg paraszt mun
ká.jának bélyegzé. Engedelmes tanítványa, La Harpc még tulozta 
ezen nagyitásokat. Ducis, ki nem tudott angolul s a kiiltöt csak ki
vonatokból ismerte, öt a párizsi szinpadra hozandó, kénytelen vala 
müveit elfrancziásitani, mielött szerzöt magát a legnagyobb és leg
termékenyebb lángelmének nyilvánitani mcrtc volna. Olaszországban 
ama tespedő irodalom mellctt lehetetlen volt az angol szinészetbr.n 
hemzsegő helyzetek, érzelmek és képek végtelen t~ bonyolodott vál
tozatosságát megérteni, s Barctti dicséretei nem méltattak figyelemre; 
Alfieri, ki néhány darabjának elöadatását látta Angolhonban, nem 
fogta fel öt : s mi magunk tanui valánk a botránynak, melly eleinte 
támadt, ha valaki öt dicséretekkel halmozni mcrészlé. Ma kevesebb 
bátorság kell erre, s azért nagyobb nyiltsággal teszik ezt az illetök, 
de többnyire csak mások szavai után. 

Shakespeare főleg a német aesthetikusoknak köszönheti, hogy 
roliveiben felfedeztettek ama kiváló szépségck, mcllyckllt meg honfi-
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tán;ai snm vevének észre j s a s;r,abarl ut, mellyct az uj iskola nem az 
ö nyomai de utmutatáH?.i után bejárt, megmutatá, milly nagy volt ö, 
s mcnnyire feliilmulja az ö iinkénytcs költészete a müvészet bágyadt 
ihletéseit, midön az kiizépszcrü jellemekkel s a komolyt nevetséges
sci, a fönségest kiimapival vcgyit\•c tiinteti fel a szinpadori a ter
mészetet. 

Ekként az angoloknak és spa11yoloknak megvolt sr,ját regényes 
szinészetök, mellyek bár egészen függetlenek valának egymástól, 
mégis hasonlitottak egymáshoz nemcsak az egység hiányát s a szo
moru és vig vcgyitését, de az azokban uralkodó jelenkori szellemet 
illetőleg is, melly minden tekintetben különbözött a régitöl, s ameily 
sokkal jellemzöbb mint az alakok magok. És igy hozatnak {lgymás
hoz közelebb az egyenlőtlen elemek, miként az életben rendesen tör
ténik, t. i. a természet és müvészet, a költészet és próza, a komoly és 
nevetséges, a visszaemlékezés és előérzet, az elvont eszmék és az ér
zelmek. 

De Shakespeare-re! csak kezdődik az angol szinészet, Calde
ronnal pedig a spanyol végződik. Shakespeare egy észlelő és gondol
kozó nép költője, a spanyol szinészek pedig olly nemzetéi, melly 
szenvedély f-s képzelődés által kormányoztatik j ezek az élö és buzgó 
hitü katholikust képviselik, ki épen olly biztos a láthatlan mint a földi 
dolgokról; Shakespeare a kutatás által a kételyhez vezettetik; ama
zok az események változatosságára fektetik az alapot, az angol drá 
mairó ellenben a szcmélyiségek sajátos jellemeinek különféleségére, 
ami eddig megkísérletlen dolog volt. És még Shakespeare utánzói 
is különhöznek egymástól azon miivészetet illetőleg, melylyel a sze
mólyiségcket e1·edeticn jellemzik s hatást idéznek elö i különbözfík 
lehetségökre nézve, dc mindannyian egyaránt nevezetesek egysze
ríi~ég, erií, jóhiszeműség é~:; észbeli emelkedettség tekintetében s nem 
zaklattatnak önkényes sziguruságok által. Nemzetiesebbek mint 
Shakespeare, rl c nem olly h um a n i t a r i us ok i az angol életot fel5-
tik (ik azon időből, midőn a nép, az aristocratia 7 a kereskedelem 
szemközt állottak egymással, anélkül hogy összeütödtok volna, mind
egyik sajátos, erös és független vágyakkal birván, s a midön min
dent el lehetett mondani és szinpadra hozni még a hitetlenséget és 
otrombaságokat is. 

Beaumont (--1615) és Fleteher (-1625), e két jó barát és 
munkatárs, akkor kezdPottek emelkedni, midön Shakespeare hanyat
lott, és sohasem csatlakozott két lángelme olly szorosan mint ök. 
Épen olly feliil állottak ezek ShakcApeare-en szinpad, mint ez felettök 
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az emberi természet ismeretében; fóezéUok a szinpadi hatás s a né
zök érdekeltségének folytonos feszültségben való tartása volt. Ugy 
tekintetnek ök, mint a cselszövényes vigjátékok alapitói Angolhon
ban, de igen sokat vettek át a spanyoloktóL Több mint ötven szin
darab bocsáttatott közre kettejök neve alatt, s ezek közöi egyike a 
j o bbaknak az i d ös e b b fi v é r, ameily egyik ét raj:r.olja azon ma
gok elött is ismeretlen szellemeknek, kiket a szerelern ébreszt öntu
datra. A H ü j u h ás z n ö czimü darabjok, Guarini ezen utánzása, 
szintén nagyhirü szinmti s a maga idejében igen népszerü volt Angol
honban; ktilönben telve vagyon szüzieségekkel, gyöngédségekkel, 
illetlenségekkel és tulzásokkal, még nagyobb mérvben mint az olasz 
mintakép, melly után készült, mindazáltal sok költői szépség találta
tik benne. 

Most Philip Measinger lépett fel, ki alább állott de egyszers
mind érthetöbb vala az előbbieknél; egyébiránt müveit bizonyos 
buskomolyság jellemzi, nem mintha saját keddyállapota iisztöniizte 
volna erre, de mert képtelen vala az eríísebb szenvedélyekig emel
kedni j bámulatosan fölfogja a jellemeket, de nem változtatja azokat 
elegendöen s különös előszeretettel visrltctik az erkölcsileg szépek 
iránt. Hallarn azt hiszi róla 1 hogy mini szomorujáték-iró nem áll 
alább Shakespeare-míl, a vigját<íkok terén pedig hasonló Ben John
son-hoz (1574--1637). Ez utóbbi, Shakespeare barátja, sokat olva
sott, amiért is nagy tudományosságot fitogtat, nem törúd vén avval, 
helyén vagyon-e az vagy nincs; valódi szigoru classikai tehetséggel 
szabályozni törekszik a szinészetct ; A l c h y m is t czimii darabjá
ban höse szeropében vegytani 1 Si r E p i c u r c szinmi.ivében pedig 
konyhai tudományával kérkedik ; müvei telvék elmt;s élénkséggel s 
legjobb költői dolgozata a Sz om o 1· n j u h ;í sz. Némellyek Sha
kespeare-hez al{arák öt hasonlítani, (le íí felkiáltott: ,,Ne bántsuk az 
istenséget." 

Erzsébet alatt nagyobbodott és javult a szinházak alakja; tizen· 
egy rendes létezett a tizenhatodik század elejétiíl fogva, s 1570-től 
1629-ig tizenhét épittetett j ~;Öt az orv<Hwk, jogtudósok és gyógysze
részek testületei is birtak külön-külön vígjátéki társulatokkaL Ekkor 
a tökéletesitett szinházak nyilvános és különüs termekre osztattak 
fel : az előbbiek nem valának egészen ff:dve, s nem valának bennök 
mindenütt székek, nem gyertyák ; a különöt>ek inkább hasonlitottak 
a mostaniakhoz, de mozgó diszitményekkcl nem bírtak, amiért is a 
hallgató képzelődésének kelle pótolni azok hiányát. És ezen körül
ménynek köszönhetjük Shak-espeare némelly R7~ép hP!yciMk fP:nmara-



dását, mellyeket a szinigazgató nem törlőtt kí, nem tartván köteles
ségének azokat élethiven ábrázoltatni, de nem is áhitoztak akkor 
annyira a gyakori szinpadi változások után, mint korunkban. 

Jakab király szerette a szini előadásokat, minek következtében 
a puritánok megszüntek ellenezni azt; vasárnapokon egyébiránt el 
valának tiltva, ami mai napig tart. Károly alatt a puritanismus tul
sulyra vergödvén, a parlament a szinházak bezáratását elrendelte 
(l 642 sze p tem ber 2) ; a forradalom ideje alatt pedig föltétlenül be 
voltak azok tiltva 1). Ekkor a költészet szigoru alakokat s komoly 
tárgyakat vala kénytelen fölvenni, amint az Milton egyhangu mlive· 
iből látható. 

Az irodalom olly ncmének, mclylycl minden népnél, legyenek 
azok bárdolatlanok vagy müveltek, találkozunk; olly szórakozásnak, 
melly alakját változtatva mindenütt fenáll s tuléli a külső és nyilvá
nos élettől való irtózást, melly korunkat különösen jellemzi, tuléli 
azon idegenkedést, melly az örömöket és fájdalmakat a családi tüz
hely körül összpontosítja; olly milvé:>zetnek, melly a bölcselet és 
vallás kettős befolyása alatt fejlődik" ki, bizonyára az emberi termé
szet mélyében kell gyökereznie, és igy megérdemli azon figyelmet, 
hogy a polgárosodás különböző térein neki adjuk az elsőséget. És 
valóban helyesen volt mondva, hogy a drámai költészet müködés
ben levő történelme a szenvedélyek, szokások és természet egymást 
követő állásának. 

Z Á B.S Z Ó. 

Hosszasabban időztünk ezen korszak felett, mert telve vagyon 
az nagyszerű eseményekkel; mindazáltal nem hízelgünk magunknak 
avval, hogy sikerült volna annak olly számos férfiait és dolgait ol
vasóink szemei elé állitanunk, s még kevésbbé avval, hogy világos 
átnézetet adtunk volna ama ~zázad iszonyu mozgalmairól. 

Már most minő fogalmat alkossunk magunknak azon korról, 
mellyben mínden megkezdődik és semmi sem végződik be; azon 
korról, melly különös vonzerőt gyakorol ránk, mert minden moz
gásban van abban, épen ugy mint ma, s példákra, tanulságokra, vi
gasztalásokra és reményekre találhatunk ottan? 

') Golllns, Hist. of tl11!Jlish dram. poetry, Annalu of the atage. 
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Fő jellemvonását a felfedezések képezik : Colurubus igy irt 
lsabell:i.hoz: "Az ismert világ felette kicsiny," s ugy látszik1 minden 
oldalról ugyanazon vélemény volt hnllható az erkölcsi világot illetö
leg is. Egyik katszakban sem tágasbodott annyim a kül!;ö világra 
vonatkozó eszmék köre, sem az ember nem éreilte olly élénk szük
ségét annak, hogy a természetet kérdőre vegye; egyik korszakban 
sem hozattak forgalomba az uj eszmék olly bőségben és változatos
ságban mint Colurubus és Gama, Diirer és Rafael, Luther és Baco 
idejében. Néhány év leforgása alatt egy uj világ jött napfényre, 
melly olly kiterjedésü vala mint a régi; késí:íbb ugyancsak néh_ány 
év alatt Kopernik és Kepplcr törvényeket alkotnak a mindenség 
rendszere számára ; Rudio és Harvey a vérkeringésben az élet tör
vényeit nyilatkoztatják ki j Vieta és Harriott a roathernati kai elem
zés nydvét tökéletesitik j Cosalpinus és Gessner a meghódított ter
mészet3t osztályozzák; Galilei és Stevin a testek egyensulyát és az 
erőmUtan hatalmát határozzák meg j ugyancsak Galilei láteszközök 
s Napier a Jogarithmusok segélyével az embert az égi testek pályá
inak csalhatatlan megmérésére képesitik. Miként Görögországban 
Plato, Aristoteles, Phidias, ugy Olaszhonban Ficino, Michelangelo, 
Fallopio összeműködnek az emberi természetet hármas t. i. szellemi, 
müvészi és anyagi szempontból kifürkészendök. Nincs ut, mellyen 
az emberi ész előbbre ne haladt volna: a régiség kutatása, az uj vi
lág ismerete utáni élénk vágy, a lángelme fellobbanásai, a tudós tü
relmes fáradozásai, költészet és számtan, szóval, minden emberi ké
pesség kitünő egyéniségek által vagyon képviselve. Az egyik áll
hatatos törekvésére egy uj világ emelkedik ki a tengerek mélyéböl; 
egy másik romba dönti a tizenöt század hitágazatait j ez megingatja 
a föld mozdulatlanságának hitét ; amaz a földet a többi égi testekkel 
egyenlő törvények alá helyezi j akad ollyan is, ki kiragadja a tudo
mányt a tekintély gyárnsága alól s megbnkta~ja az iskolák bálvá
nyait; a hadmüvészet az állandó hadseregek, eröditések és tüzérség 
megállapitása által tökéletességre vergődik, <is hadászati irodalom 
alakul j s minthogy a képzelődés jogai a hideg észszel szemközt is 
érvényesitik magokat, olly nagy költők támadhatnak ruint Ariosto, 
Camoens, Calderon, Shakespeare, s majdnem egy időben olly hét 
müvész virágzik, kiknek máig nem akadt párjuk, t. i. Lionardo, Mi
chelangelo, Rafael, fra Bartolomeo, Correggio, Tizian, Andrea del 
Sarto, 

Egy időben sem uralkodott egyszerre annyi nagy fejedelem; 
illyenek valának V. Károly, X. Leo, l. Ferencz, VIII. Henrik, An· 
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drcaGritti,AndreaDoria,ll. Solimán,I. Zsigmond lengycl,GusztávWasa 
svéd király,Ivanovitz Bazil az egykori orosz nagyság alapítója, Shah
lsmail, ki Perzsiában a sofi-k kormányát megállapitá, Shah-Akbar 
Indiában, a mongolok legnagyobb férfia. És rninö kirivó vonásuak 
ezen ábrázatok ! Ha egyszer rnegismertétek, nem mondom a királyo
kat, de Cellini-t, Aretinó-t, Savonarolá-t, Zwingli-t, szent Károlyt, 
Coligny-t, Valentinois-t, Medeghinó-t, a Strozzi-akat, az orániai her
czeget, Medici Katalint . . . soha nem fognak azok emlékezetetekből 
elenyészni, sem más korszakok és tartományok alakjaival nem fog
játok azokat összetéveszteni. 

Eközben az öltözetekben, a fejedelmi udvarokban és a külön
féle készletekben rendkivüli fényüzés kapott lábra i nyugatról és 
keletről mindennap uj nyalánkságok érkeznek az érzékeket csiklan
rlozandók ; a classikus szinházak és a középkori előadások vetélked
nek egymással a pompa kif(jtésében i királyok és pápák vágyódnak 
nemcsak Giovio, Je Aretinolés Franco dicséreteire, olly nagy hatalom 
tulajdonittatik a sajtónak; ma Bresciá-ban trombita-harsogás hirdeti 
az utczákon, hogy szülöttje Tartaglia egy uj mathematikai elméletet 
talált fel ; másnap egész Pisa látni siet, miként bizonyittatik be a 
sulyos testek esésének törvénye egy, a ferde tornyából levetett golyó 
segélyével ; egy másik nap mindenki csak Orlando uj énekéről be
szél, rnellyet tegnap Ariosto a ferrarai udvarnál felolvasott; egy 
másik nap végre szónoklatok, sonettek, harangzugások és kivilágítá
sok hirdetik, hogy Laocoon a föld alól kiásatott , vagy hogy Mi
chelangelo megnyitotta a ~ixtus· kápolnát, vagy Gian Bologna köz
szemlére tette ki Sabináját. 

És e nagyszerü látványt·a nem kiáltotok-e fel, hogy ez a száza
dok legszerencsésehbikc ? 

De fordítsátok meg a képet, cs ime olly irtó háborukat fogtok 
ottan látni, mellyekkcl a barbárok is alig vcrsenyezhetének, s amely· 
lyekben az állati vérszomjuzás párositva vagyon a müvészettel minél 
tökéletesebben ártani, s a harczi vérontások iszonya még undori
tóbbá tétetik azon árulások által, mellyek azokat kisérik és bevég
zik. Az erkölcstelenség a királyok és föpapok palotáiból egész szem
telenséggel vándorol át a táborba, ha Bourbon connetable és Wald
stein bandái tivornyáznak. A szószegések és árulások nemcsak gya
korlatban vagynak de fitogtattatnak és rendszeresíttetnek; s ha Ma
chiavelli minden gonoszságot igazol a czél által, ha az egyházakban 
és más termekben a szószékekröl a gyilkosság hirdettetik, az udva· 
rokban ez már kormányzási müvészetté vagyon emelve; a tör már 
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rendeseJ egy Poltrot 1 egy RavaiHac vakbuzgó meggyőződésének 

vagy Lorenzino és Benvenuto könnyelmüségeinek támogatására szol
gál; a mérgezések megszokott eszközök s majdnem szégyennek tar
tatik, ha valakinek nincs bátorsága gyilokhoz nyulni ; egyik Ferdi
ná.nd Martinuzzi bibornokot, a másik Waldsteint öleti meg; a Vati
cánban a szent Bertalan éji vérengzés hallattára ünnepély rendezte
tik j egy katholikus király gyilkosának, Ulement-nek oltárok emeltet
nek j Gerard Balthasaruak, egy protestans fejedelem gyilkosának 
Spanyolország nagy összeget fizet, a franczia királyok pedig nemes
séget adományoznak 1) ; ez utóbbiak a Guise herczegektől és Coli
gny-tól csak gyilok által tudnak megszabadulni. Egy halász a gandiai 
herezeg hulláját a Tiberba vettetni látván és megfeddetvén 1 hogy 
miért nem jelenté azt fel, igy felel: "Száz illyen esetet láttam én 
már, s épen azért nem képzeltem, hogy ez fontosabb volna a többi
nél." Stuart Máriának ka1jai között gy ilkoltatik m~g Rizzi, férje 
légbe rt•pittetik, leghivebb emberei mcgöletnek, nagybátyja agyon
üttetik, végre pedig nővére által ií maga is vérpadra. küldetik. Co
ligny Luizának a szent Bertalan éjén megöletik atyja s fé1je 'l'e
ligny; ezután orániai Vilmoshoz megy niíül s ettől is gyilkos kéz 
által fosztatik meg. Lukreezia, Cosarc Borgia, Cenei, don Chrzia 
de' Medici, spanyolországi don Carlos mindannyian véres jelenetekre 
emlékeztetnek bennünket. Gyilok által esnek e\ fra Paolo, Fulvio 
Testi, Molza, Castelvetro, Bethlen Gábor, Waldstein, lll Henrik, IV. 
Henrik s talán Gusztáv Adolf is. 

Ezen érzékiség közepett, hol ugy l:ítszik semmiféle erkölcsi 
törvény nem létezik, a legfőbb szükség az arany s az alchimia ol
vasztó tégelye fenekén, Apanyolország és Portugál a lemészárolt ln
diának millióinak gyomrában, a királyok a népek vérének uj pénz
ügyi mütétek általi kiszivásával vagy vakmerő lopásokkal, az irodal
márok koldulva, a katonák rabolva, a papok a szent dolgokat áruba 
bocsátva, az eretnekek az egyház javait bitorolva kere.sik azt. 

Az uralkodó ari~>tocratiai szellem a felfedezésekben ir.kább azt 
kutatja, ami a nemességnek dicsőséget szerezhet, mintsem azt, ami 
a nép állapotát javíthatja vagy azt gazdagabbá teheti. Egy önzö 
politika, melly többre becsüli a ravaszságot mint az erf)t, egy iszo
nyu képtelenség, egy fondorkodó üzelem harczban vagy szövetség
ben áll majd a képmutató majd a szemtelen gono~zsággal s az erő 

1) Wander Wryckt, Troubles dcs l'ay.,·Ra.,, 403 lap. 
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visszaélé~eivel, melly a nagy népvándorlás óta soha nem hirdeté olly 
arczátlansággal erkölcstelen windenhatóságát , mint a Milano- és 
Csehországért vivott harczokban, továbbá Róma kipusztítása s Flo
rencz, Siena és Nürnberg ostroma alkalmával. Ekkor egy felette 
mérsékelt érzelm ü agg igy ir: "1\Iióta V. Károly a császári jelvénye
ket megkapta, az í.i közötte és I. Ferencz között viselt háboruk kö
vetkeztében, ide számítván azokat is, mellyeket Solimán, a török 
nagyur, majd általok késztetve m:tjd saját elhatározásából a keresz
tények ellen folytatott, harczban kétszázezer ember veszett el, s több 
mint száz város és főuri kastély majd kipusztittatott, majd lerombol
tatott és megsemmisittetett. Ezenkivül annyi ezer ártatlan férfi és 
nö veszett el éhség és döghalál által, hogy nem könnyü dolog azok 
számát meghatározni, nem is számihTa a nemes hölgyek megfertöz
tetését, szerzetes és világi leánykák szüzességöktől lett megfosztatá
sát s a fiu gyermekeken elkövetett gyalázatos és utálatos fajtalansá
gokat; ameily gonosz, kegyetlen és embertelen s winden emberi és 
isteni törvény elleni dolgok legmtgyobb részt keresztények által ke
resztényeken követtettek el és nem más okból, mint két ember dics
vágyának kielégítése végett, kik gyermekségiikben, fiatalságukban 
és öregségökben örökös gyülölséggel és ellenséges indulattal visel
tetve egymás iránt, soha nem fáradtak ki a vérontásban, s ma is 
harczolnak és harczolni fognak egymás ellen, ameddig csak élnek. 
Amiért is a zaklatott népeknek, avégből hogy valahára békében él
hessenek, nincs höbb óhajtásuk, mint hogy Isten öket e világból szó
litsa ki, vagy hogy mindakettiit a török hatalma alá vesse, hogy ek
ként a világ egy, jóllehet barbár és törvényeink iránt ellenséges in
dulattal viseltető uralkodó alá jutván, nyugalomban nevelhessék 
gyermekeiket, s noha szegénységben de legalább annyi zaklatás nél
kül viselhessék szcrcnc.sétlen életök terheit" 1). 

Nem a legroszabb század-e ez, mellyet a tőrténeJem felmutat
hat? nem ruentünk-c vissza az ezredik év barbárságába anélkül, 
hogy annak elünyeiben részesek volnánk ? 

Ide járul még a babonaság, melly a vallás, igazságosság és 
jámborság eszméit egészen felforgatja, s majd kinzóeszközökkel 
fegyverzi fel magát , hogy képtelen vallomásokat csikarhasson ki, 
majd gyilkokkal és akasztófákkal, hogy a máshitüeket kiirthassa, 
majd végre rémképekkel, hogy a világot esztelen jövendölésekkel 

1) Segni, Stmie fiorentine, XI. könyv. 
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és a láthatatlan hatalmak félelmével elrémitse .. Machiavelli Titus 
Livius tiz könyve feletti értekezésének egyik fejezetét arra szenteli, 
hogy kimutassa azon égi jegyeket, mellyek a birodalmak felbomlását 
megelőzik, a csillagokban keresvén azokat, rnellyeket ugyancsak ö 
az emberek roszaságában s az ernberinem folytonos elfajulásának 
kétségbeejtő gondolatában vélt feltalálni ; Cardano, e hatalmas rna
thernatikus s közönségesen ismert lángelméjű férfiu , szándékosan 
éhen hal el, hogy egy jóslat igazságát bebizonyíthassa; Della Porta 
a természet titkainak fürkészésében helyezi tudományosságát; Agrip
pa mindenröl kétkedik de nem a titkos tudományokról i Paracelsus 
visszaállítja az alchimia országát; Luthet· az ördögöket látja, miként 
Benvenuto Cellini is; Vanini ezen épen olly vakmerő férfiu a tekin
tély ostromlásában mint ö, békákat kerit, azokból jövendöléseket te
endő' j Keppler nem kevésbbé bámulandó nagyszerű felfedezései mint 
azon ábrándjai által, mellyekkel amazokat vegyiti i Giordano Bruno 
és Campanelláról nem tudja az ember, lángelmék vagy bolondok·e. 
Ennyi tévely láttára azt kell kérdeznünk, a tudatlanHág százada volt-e 
az s ostobább-e vagy gonoszabb. 

És mindazáltal nagy volt e század, rnellyben összevegyült a 
régi az ujjal, anélkül hogy egyik vagy másik előnyeit élvezte volna; 
a multból megtartá az erőt és vadságot, de elveszité a hitet és az 
engedelmességre való készséget j a jövő felé öntudatosan s annak 
helyes felfogásával haladt ugyan, de még nem birt simaságával és 
szabályosságávaL Az általa rnegszerzett ismeretek és szabadság még 
mindig a szenvedélyek szolgálatában állottak ; az ihlettség a vissza
emlékezésekkel, a lángelme a pedanssággal, a pogányság ájtatos ger
jedelmekkel, a szentség gonoszsággal, a cselekvés elmélkedéssel, az 
erényesség machiavellismussal vala egyesítve. 

A középkor különféle állapotai még mind feml.llottak, és pedig 
csodás ellentétben egymással. A köztársaságok valamennyi válto
zatai ott vagynak a fejedelemség egymástól elütö formái mellett, 
amazok hanyatlásnak indulva, ez szilárdulva; a csapatvezérek még 
megtörik az állandó gyalogság sorait, s a régi idök fegyverzetét 
akarják a löfegyverek ellenében használni; Havenna mallett több 
vezér esik el, mert l(edveseiknek azon fogadást tevék, hogy mellö
ket nem fogják pánczéllal befedni; az ujabbkori királyok harczjá
tékokban koczkáztatják éltöket akkor, midön a szomorujátékok kö
nyekre fakasztják a nézöket a régiek költött szerencsétlenségei fe
lett. A kabinetek titkos cselszövényeivel szemközt állanak a lovagi 
nagylelküség gerjedelmei, s a jelenkori tüzérek által készitett ak-
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nák ismeretlen veszélyei közepett olly bátorságot látunk kifejtetni, 
amelylyel némellyek egykor a büvös erdökbe vagy a sziklavárak 
rejtekeibe léptek. 

Innét van azután, hogy a közönséges életben egymás mellett 
találjuk a beesületesség árulásait s a nyiltan bevallott epicureismust; 
a gyilkos kétkediséget és az irtó vakbuzgóságot; a lelkesedést és 
gunyt j Trissino hideg szabályosságlH s At·iosto lángelmétől szikrázó 
különczködését j Aretino szemtelen gunymosolyát és Petrarca kö
vetőinek sohajtozását j a pásztori játékok szerzöinek falusi egyszerü
ségét és Paolo Giovio kielégíthetlen pénzszomját; a szeny és folt 
nélküli Bayat·d-ot és a becstelen Katholikus-Ferdinándot; Montaig
ne-t és sz. Ignáczot, Machiavellit és Neri Fülöpöt, Calvint és sz. 'l'e
rézt, X. Leot és VI. Hadriánt, V. Károlyt és I. Ferenczet; Paolo 
:-larpi gunyorát és Baronius meggylíziídését; Lue1·ezia Borgia tivor
nyáit és Turquemada máglyáit. Innét van, hogy olly nehéz a té
nyek erkölcsiségéről s az egyéniségek nagyságáról itéletet hozni, a 
azenvedély és pát·tszellem által festetvén le előttünk ezek, kik egyéb
ként olly különböz(í eszmék, embertelen és szolgai előítéletek, a pél· 
dák leküzdhetlen vonzereje s az ugynevezett közvélemény által ide 
s tova hányattak. 

A lángelme, erények és bün1ik ezen bőségében érkezett el a 
reformatio, e közép-fognlom a hit és kétely között. Uj korszakot 
jelel az a történelemben ll körvonaluzza a jelenkori idök ábrázatát j 
Lehat az egyéni müveltségbe, módositván azt, s az életbe, felkorbá
csolván a véleményeket s megingatván a hitet, mellyre a társadalom 
építve. volt; Németországban a fejedelmek szeszélyei 1 Francziaor
szágban a hübéri ellemze~vek, Angolhonban a királyok dühe által 
támogatva, s ellenmondásban önmagával majd a féktelen szabadsá
got, majd a zabolátlan zsarnokságot hívja segítségül, a egyaránt rabja 
a hatalmasok és népek szenvedélyeinek. 

Az egyedüli és fö fontossága pont, amellyre vonatkozólag az 
állapotok és nézetek olly különféleségének daczára mindnyájan meg· 
egyeztek, oda czélzott,hogy a pápai központiság eltöröltessék s az egy
házi hatalom a világinak alárendeltessék;amelly zavar a többieket is ma
ga után vonja vala, igy pl. azt, hogy a lelkiismeret a ténynek,a szabadság 
az engedélynek, a belső biróság akült~önek,azisteni dolgok az emberiek
nek alá vettessenek. Luther kezdetben nem igen érinté a hitágazatot, de 
igenis a fegyelmet,s ebben főleg azon pontokat,mellyek a papi független
séget leginkább támogaták, t. i. a papnőtlenséget s a fülgyónást. 
Még azon fejedelmek is, kik katholikusok maradtak, nemzetiesiteni 
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igyekeznek az egyházat. A válságos mozgalom még czak ösztön
szerü vala, minden közbejötte nélkül valameily rendszeres tannak. 
Az itélet és lelkiisméret szabadságát, mellyet mi ma rationalismus
nak nevezünk, nem akarták a reformátusok ; de a pápa tekintélyét 
a bibliáéval helyettesiték, s minthogy ez értelmező nélkül mit sem 
ért, az egyetemes értelmezéshez jutottak, ameily csakhamar uj hit
vallásokhoz s a fejedelmek döntő befolyásához vezetett. 

A hit dolgában megtagadtatván a felsöbb tekintély s az egyé
nivel pótoltatván ez, számos, egymástól eltét·ö véleményeknek kelle 
keletkezniök , sőt másnak mindegyik főben, ameily gondolkozni 
akart; a pápa csalhatatlanságánalt s a bucsuknak ostromlása egé
szen Krisztus istenségének megtagadásáig s azon állításig juttatta az 
illetőket, hogy az evangelium egy hitágazatot sem nyilatkoztatott 
ki, de csupán az Isten létét s a lélek halhatatlanságát erősíté meg ; 
a deismus mysticus őrjöngésekhez vezetett, s mindnyájan az ész ké
telyei s a lelkiismeret aggályai által kinoztattak. 

Ekként a reformatio valóban oda törekedett, hogy rendszere
sitse az emberi életet, s ameunyire lehetséges, függetlenül a hitága
zatoktól ; a régi uralmat, meilyet hibásnak vélt, nem akará egy, jogi 
alapon nyugvó uralommal helyettesíteni, hanem odaveté a társadal
mat a világi hatalom végzetes uralma ahi, amelly tényleg uralkodott: 
csalékony rend vala ez, mellyben a tény parancsnokolt, anélkül hogy 
a jogra támaszkodnék. Azért a protestantismus az emberiség vallási 
és társadalmi rendjében széttépte a két kapcsot, amellyeken a jog 
legfensőbb fogalma nyugszik, és azétrombolá minden egyház és ál
lam alapját, ameily élni akar: t. i. a benső kapr.sot, melly az embert 
lelkiismerete által az örökkévalóságban az Istenhez köti, s az egye
temes hatályn kapcsot, melly őt egy tárgyilagos törvény 1 egy az 
időben külsöleg létező tekintély alá veti. Meggyengíttetvén a tekin
tély, melly eddig az elme meggyőzödésére irányadó volt, egy hata
lom állittatott fel, melly az akarat felett uralkodnék, az egyházi pápa 
politikai pápával pótoltatott, s a csalhatatlanság az elmétől és kinyi· 
latkoztatástól az erő- és királyi pálczához mcnt át. 

A haladás közepett elveszett ekként a türelem s a hagyomány 
iránti tisztelet; az emberi ész a szabad értelmezés jogával ruházta
tott fel ugyanakkor, midön lelkiismeretétől a szabad akarat elvitat
tatott; a kötelesség és jog érzete közötti egyensuly nem tartatott 
fen; az egyház maga tehetetlenné tétetvén a legmagasabb társadalmi 
viszonyokat illetőleg s mindinkább egyéni életre és önfentartására 
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lévén Azoritva: a ki•·ályokkal szövctkezett, s igy elveszté népies jel
It~ mét. 

A reformatio az egyéni é8zt tevé a vallási vélemények birájává, 
s még inkább tennie kellett ezt a politikát, irodalmat s a meggyőző
dés szerinti cselekvést illetőleg. I~:s innét kezdődnek a bureaukra
ticus kormányok, s a fellázadt parasztok már hangosan követelik az 
irkászok és jogáezok elbocsáttatAsát j a fejedelmek és választök belső 
titkos tanácsosi testtil et eket alakitanak kis államaik számára, nélktl
lözhetlen lom !~vén ez, mióta a lelkiismeretek szabályozása is rájok 
háram !ott. E 7. en világi zsarnokság a katholikusoknál is lábra kapott, 
mert a papság czélszerünek vélte azt a nép féken tartására j B ekként 
szokásba jött a világi dictatorság, mig a f01·radalmak és bölcselet 
nem módositották azt. 

Ekkor mindenütt bizonyos türelmetlenségi szellem és elkülön
zés állott be; a kereszténység ellenségei most már nem egyedül a 
hitetlenek, de maga is két ellenséges táborra oszlik, mellyek kölcsö
nösen üldözik egymást. A polgári szabadság elveszett, a gondolko
zási lábbal tapodtatott ; azon szerzők, kik nem régen Olasz- és Né
metországot szabadelvü irataikkal annyira elárasztották, vagy hall
gatásra kárhoztattak, vagy rpen büntetés alá vettettek. A reforma
tio iránt ellenséges indulattal viseltetií fejeddmek annak párthiveit 
a trón ellenségeinek tekinték, ugyanazért eretnek és lázadó egyet 
jelentett előttök: a retormátio párthivei ellenben látván, hogy a ka
tholikusok minden erejöket megfeszítik ellenök, a katholicismus szer
kezetét az ab~olutismus támaszának bélyegzék , és valóban annak 
kelle látszania mindaddig, mig a vallási pártok egyszersmind politi
kaiak valának; késiíbb azonban az ellenkező lett világos, s a két 
tábor politikusai éR moralistái be is bizonyiták ezt. Csak akkor volt 
lehető VIII. Henrik, II. Fülöp és Cromvell zsarnoksága, mert mint 
a forradalom vagy ellentörekvés fejei mindcn erőt felhasználhattak, 
vagy ha ugy akarták, azzal vissza is élhettek. De a kormányok 
maguk nem valának többé elegendők a társadalmi mozgalom vezeté
sére s kénytelenek valának csupán az anyagi rend fentartására szo
ritkozni. 

A türelmesség, e kivál6an polgári erény, melly a különbözö 
hitii emberben csak testvért és polgártársat lát, melly a lelkiismere
tek feletti itéletet magának az Istennek tartja fön, melly egybe
gyüjti az Isten családjának tagjait, bárminő jel nyomatott legyen 
homlokukra, e korban teljesen ismeretlen volt. Luther és Calvin 
csakugy üldözték a má!l hitiiekct mint Torquemada j TI. Fülöp ugy 

XV. 71 



ll:.!~ 

mint VIII. Henrik, ki miut mondják betvenkét ezer balálus itéletr! 
hozott; Erzsébet ugy mint a vérengzií Mária. lia JV. Pál pápa jegy
zéket készit a tiltott könpekröl, Erzsébet egy hadi tiirvényt bü~sát 
ki azok ellen, kik azt terjeHzteui me részlik; 1574· ben egy szász tu
dós crypto-calvinismusért perhe fogatott, s l(i0l ben egy tekintélyes 
államférfiunak basunió vétségért feje vétetett; Urutius él-l Moms Ta· 
más a protestáns inyuisitio biirtijncihcn, Bt'llllu és Carneseechi pedig 
1\ katholikusokéiban st•rtyvcdnek, ~' mintha a ragály a kereszténysé
gen kivül is elhat·apÓ:lott volna, Soliman 111egi~get~eti Cabiz ulemát, 
ki azt állítá, hogy Krisztus Mahomed felett áll 1 1. Es rnindezcn küz
delrnekben t:l3ak arrúl volt t;í'.Ó, ki legyen a luíhét·; azért kárhoztat
,·án a gyilkosokat, meg kdl cgy:;zet·srnind t~mliteniinl<, hogy Ita az 
illetök nem gyilkolnak, magok gyilkoltattak Yolna meg. 

Ezen ellenségeskedét>ek konkoly t hintéJtele még a esaládi det Le 
is és gátolták a müveltség lépteit, mclly a nyughclyériíl felkelő úri
á~hoz hasonlóan gyorsan haladt cliíre. A !táboruk kikrrülhetetle
nekké váltak majd az állam és egylt1b-: kiiziilt létczií benső kapocs 
miatt, majd pedig azért, hogy az uj tanok szokatlan irányban kész
teték a kormányt haladni; ét> Angolhonban a puritánok, Franeúaor
szágban a kálvinisták, Né111ethonuan a prote:;tánsuk valódi politikai 
pártokká nötték },j magokat. Ennek kiivetkeztébeu a politika el
veszté lllinclen et·kiilcsöss<'•gét s ai'. állam ellensé-gei p1irtJ,iveket tallíl
tak az államban. 

I:onét azután nyugialanságok törtek ki, elöbL ugyan egyes tar
tományokban, késiíbb pedig általános zürzavar kö,·ette ezt, mellyben 
nem at·ról volt szó, ki mit ltigyen s miként imádja Istenét, de hogy 
mellyik uralkodjék, az erő vagy a vélemény-P. Az absolut ké1·dések 
mindig bizonyos eg) ezkedés által végeztetnek be, uliként két erö 
vonzás~ rendeseu az általok képzett egycuküzeny átlójában oldatik 
meg. Es ime mi azon pontig vezettlik e kort, uteilyben a népek r,; 
királyok végső leczkéje, a szükség, egy egyezwényt hozott létre, 
mclly nen1 békité ugyan ki az egyéneket és nemzotekct, de kijolölé 
legalább előttök az utakat, mcllyeken haladniok kell, ha az össze
ütközéseket ki akatják kerülni. 

Most tehát a kereszténység katholikusokra é.; protm;tansokra 
oszlo,tt fel; egyik resz. az egyház, utásika az egyéni él3z csalhatatlan
ságába helyezvén hitét; az egyik a tekintélyre, másik a ~zabad vÍzb-

') Hamm•·r. \X V!. köi"Y''· 
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:.;-álúdásm, az egyik a történelemre, a másik az egyéni benyumasra 
J.ivatkozván. A két párt kölcsönösen Ö1·szemmel kisérte egymá.st, 
ami az erkölcsi és politikai viszouyokban a jó rugójává leve j és Hol
land vitatko:.:.ásai s Anna angol királynőnek Ausztriával kötött !IZÖ· 

vetsége létre hozák az t>gyetemes tii1·dmd. A két párt most állandó 
állást foglalt el a kiilönbiizö tartományokban, auélkiil hot;"y azóta azt 

változtatták volna. -~ltaláhan szólva a rúmai eredetii népek katho
likusok manuJtak, a német Kzármazásuak protestánsok, a szlávok gö
rög nem egye~iiltek j ,; miután a vallási rendszer hdyé•·e a politikai 
lépett, most IJ,;'tr miude;ryik megtartja saját vallá~át, anélkül hogy a 
másikét megsemmillitcni törel<ednék. 

I:~s ez nem vala kiizönyösség, si-ít inkabb a \·allásos szellem 
emelkedett. A tizenhatodik század elején láttuk , hogy a pápaság 
elteledé hiemrchiui jelentí;~;égét, az egyházi kötelék,~k megtágultak, 

mindfm dologha katholikns-ellcn0s szellem csnr;zott be, a müvésze

tekben, a bölcseletLen és irodalomban bizonyos pogány bajiam ver
gődött tulsulyra, ameily késöbb a ref01·mátioban a holt betü bálvá
nyozásában s azou jclen~;égben nyilatkozott, hogy az Istent az ember
rel, az egyetemes érzületet az egyéni észszel helyettesité. E kor 
vég-én ellenben azt mondhatnók, hogy a vallási érdekeken kivül má
:>ok nem is laeznek j a hit nevében folynak a háboruk, az emberek 
annak nevében gyilkolják egymúst s az által lelkesittetnek a szent 
életl·e; annak nevében :í.llittatnak szcrzetes rendek s dühös viták 

folytattatnak a vallási pontok felett. Hatalmas l1ittudósok lépnek a 

királyok tamicsaiba, azok kormányozzák ezek szivcit és tetteit j a 
gyóntató fö kerel<évé leszen a politikai gépezetnek; a legyi)zött pá
pák ismét kezökbe ragadják VII. Gergely hatalmát s egy mat·oknyi 
szerzetes-csapattal 111 eg1·émitik a fegyve1·ben álló világot,migmásrészröl 
a szenvcdett vesztesí~gek é1·t ga:~.dag k:'u·pútlást szercznek magoknak az 

nj \·ilágban. 
A reformátio, melly egészen vallásinak látszott, politikai fontos

ságot nye1-t azáltal, hogy abban a fejedelmek is résztvettek, vagy 
legalább 1·rsztvenni kényszeriiitek; és elösegité az államok megala
kulását s azoknalc monarchiává való fejlödé1:1ét. A fejedelmek mind
ját·t kezdetben é~>zn:vették, milly előny származnék rájok abból, ha 
az egyházi joghatóságot, kiilönösen pedig a jövedelmeket kezeikben 
i•sszpontositanák; minek következtében a holtkéz javainak elkobzása 
d öntö befolyást gyakorol t azon országllk sorsára, mellyek n tekintély 
dlen tiltako:.:.lal<. Oe más tartományokban is hajlandók valának a 
l<idly••k a n~formatiot s:~j:\1 l'lfínyiikre f<~lhnsználni, ez illtal a pnp:ít 
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megijesztendök. Igy pl. I. .F'twencz egy alkalommnl ezt mondá a 
pápának: "Gondolja meg jól, mit cselelcszik, mert kliliinben köny
nyen megtörténhetnék, hogy VIII. Henrik példáj•it ki.ivetendem." 
IX. Károly, midőn testvérének Henrik na varrni királylyal kötendií 
házasságát a pápa jóváhagyni késnék, igy szólt: "Ha még tovább is 
kötekedik, Margitot kezen fogom, s az ünnepélyes isteni tisztelet 
alatt megeskettetem." Philibert Em:\nuel periig azt válaszolta a pápa 
fenyegetéseire, hogy nem sokat töriídnék avval, ha iH az egyházból 
kiközösitené, és valószintileg nv~gMnatná vele ezen tettét 1); söt II. 
Fülöp is ezen szavakra fakadt: "A pápának vigyáznia kdhme, hogy 
ne kényszeritsen végletekre c gy hatalma~ kirúlyt." 

A római beavatkozás ezen visszautasitása hasznára v:ílt az ak
kori politikának, igy pl. a világ a hatalmak feldarabolásából tömör 
monarchiába, a kerésztény egységbill k üliinvált nemzetiségek be me nt 
át. Innét kezdetben irtó háboruk keletkeztek, mellyekben a fejedel
mek erejöket használni kénytelenek lévén, azt fel ismerték, és meg
azokták az elkülönzött állátJt, mellyet azután még jobban kifejtettek; 
az egyházi javak elfoglalása s a joghatóságnak saját kezökben lett 
központosítása által nevelték erPjiiket R megszüntek félni azon mé!·
séklö hatalomtól , mellynek fegyverei ellenében az iiveik eltom
pultak. 

Azt mondhatnók, hogy a kil'ályok a politikai monarchiával aka
rák pótolni a katholikus monarchiát, mellyet Luther szi~trombolt. E 
ezéiból magok a hittani vitatkozások a kirAlyi tekintélyt illető érte
kezésekké fajultak át; Europa fií alapja a közjog leve; a politika 
iszonyu fontosságot és te':jedelmet nyert s miutlen dologba bele ve
gyült az. A protestantismusból s~trjazván ki, nem hitt az egy aka
ratban vagy az egyetemes lelkiismeretben, melly az egyéninél fölebb 
állana j nem látott egy jogilag létezi) fönraságot, dc függe ti r n egyé
neket; a társadalom szerinte szPrzii<lés következiében alakul, melly
ben az egyesek önkényt lemondanak sr.abadságnk egy részériíl; a 
politikai testet egy szerzé5dés, egy papirdarab, egy, a tényleg fenálló 
társadalmi hatalmak között kötött alaptörvény képezi. Ekként a 
szabadság egy irott szöveg keretébe van szoritva, épen ugy mint a 
hit hitvallásokba; ahelyett bogy a haladásokra vetné magát, saját 
tökéletességét a fönségi jognak a tényleges hatalmak közölti egyenlő 
felosztásában s egyensu\yozásában helyezi j nem abban hogy az alatt
valók egyedül a jogilag létező föuraság illtal kormányoztassanak, de 

1) M.-,ro~ini követ jelenté•e. 
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abban, hogy cg·ycdi s ameunyirc lehetséges, a tán;adalrui élettől 
függet~cn életet éljenek. 

Es ezen szabadelvi! tételek azok, mellyek napjainkban a tény
leg fenálló kormányok, a szükségesség, a bevégzett tények stb. elis
merésére vezettek bennünket; milly hamis tehát azon állítás, hogy 
a rcformatio adta legyen az első lükést a szabadságra. Ama korban 
két mozgalom követé egJmást, mellyek bár nem különböztek egy
mástól el valának különözve; az egJik a vallási a másik a bölcseleti; 
amaz hatalmasabb volt akkor, ez pedig, melly a távol jövőnek 
vala fiintartva, még nem értetett, annyira hogy a katholikus orszá
gok szabad gondolkozui protestánsoknak tartattak. De voltaképen 
Campanella, Galilei, Bossuet, Pascal katholikusok valának ; Machia
velli, Guicciardini, De 'l'hou, Maffei, :Mariana, Paolo Sarpi törénelruei 
katlwlikus tollakból származtak; eWször katholikus országokban tö. 
röltetctt cl a kinpad s a halálbüntetés; a müvészeket pedig, kik ellc
uéllen a rcformatio csak egyetlen nevet scm képes felállitani, teljesen 
mcllözzük. 

Előbb az államok csak igen kevés befolyást gyakoroltak egy
másra, most azonban érezhető lett azok kölcsönös müködése. A pa
viai csata uj korszaknak tekinthető, mert a független és rendetlen 
erök, mellyek annyi századon át nyilt sisakkal küzdöttek, egy titko
sabb és folytonosabb erőnek engedtek helyet. Az eszmét, Europát egy 
családban egyesiteni, Rómától örökölte az egyház, de a hübéri felda
rabolás megakadályozta annak kivitelét. Az előbbi század a .nemzeti 
egység létesitésén fáradozott és czélját is érte. Ezen diadal közepett 
a királyok ismét lehetőnek tarták azon eszme megtestesitését, és l. 
F'erencz egy idöben azon ponton állott 1 hogy azt végrehajthassa, de 
a császári korona, rnelly után annyira vágyódott, másnak adatott, s 
ekként ö oda vvlt kényszerítve, hogy tehetségét saját függetlenségé
nek megvédéöérc használja. V. Károly korában a különböző népek 
eröi, mellyek eredetök, a lovagi idöszak s a keresztes-hadak befolyá
sai alatt elkülönözve érielődtek meg, elérték tetöpontjokat , amiből 
egy általános felborulásnak kelle b(;következnie. Károly mindenütt s 
minden hatalmával ellenállott ennek, ismét visszatérvén az europai 
egység eszméjérc ; egyik nemzettel diadalmaskodik a másik felett, s 
ezek kölcsönös gyülöletét arra használja fel, hogy mindnyájokat a 
szolgaság jármába hajtsa. De ime terve elé áll a reformátio, s ö kény
telen ezen uj szakadást elismerui. Mindazáltal ll. Fülöp nem mond 
Ic a reményröl, hogy Europát egyesitheti s elfojthatja az eretnekség 
szabad:;ágát, mclly azt lehetetlenné tevé; de meghiusiták e szándé-
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kát a~ oni.niai hcrc:-~cg, lY. Heurik PH l<:rlbCUt:t., kik a prulcKiauti~•nlh 
t;cgitségévcl a llPillZdi függetlnu~t\tj ,:rr,dd sikm·•:st:n támot;aták. 

~\. világ politikaila~ két táborra lévt~n n11zolva, lchctetlcnitletctt 
az egyetemes monarchia ábníndja, v~tlamint az is,lwgy egyik vagy másik 
fejedelem államát az egyes fiiggctlcn országok romjaihól iit·cgbit
hesse. Erkölcsileg még folytonosau érezheti) volt az Pgység sziik
sége s különféle módokon mog is kisét·eltetett az, rnellyek azonLan 
csak mulékonyak és csalékonyak valának ; napjainkban ismét n,;_ 
mellyek az ércleken és iinzésen alapnl6 társulási szellemben kere
sik azt. 

Németország, melly első sorban s legnagyobb mérvben zaklat
tatott, elvesztvén egységét, melly öt eddig Europa élén tartá, egy 
örökös i n t e r im-et nyert, melly mindenkona rnegzsibbasztá ide
geit, de egyszersmind szakadatlan nyugalmat szet·ze számát·a. 

Az izgalom mélyehbre hatott s nagyobb pnsztitást okozott ott, 
hol a multtal nem-cgészen de Ctiak részben ~zakituttak, s hol a meg
tartott katholikus klilsiiségck alatt becslt.~zott arcformatio szelleme, a 
jövö rázkódtatások e magva a vélemény és tudomány tedm, Yégr•' 
pedig a való:>ágban s az állatUlJan is. L•'raneziaor~;zágbau a reformá
tiot UCtll szükség, nem meggyőződés li nem is a nemzet clégületlen
sége hozta létre' ue t-ichweizbúl döbb Illilll a tndumáuy uj gyümiil
cse, késiibb pedig mint politik:\i eszköz vitetett az he orln. Eunek 
következtében állandó béke nem volt többé lchctsegcs ott, csakis in
gatag éiS határozatlan egyezméuyek jöhettek létre, mcllyek azután a 
jövőbe is átszármaztattak. Egy protestáns fejedelem gyeizeime biz
tosítja a katholikusok diadalát, s ez eléggé jellemzi a mindkét IJártra 
nézve olly kellemctlen cröszakoll állaputoL A uautc:s-i t!dietum pol
gári létet eugedélyez a pt·otcstánsoknak, dc cr;ak mint kiv:tltságot; s 
midön XIV. Lajos azt \'iSHzavonja, a katholikusokra n<izvc bent 
csak is igazságtalan künt pedig csalek<my diadal volt az, Illeily nem 
tépi ki a baj gyökereit, söt inkább elkeseredettebbé teszi a IH.dsiJ kiiz
delmet, a mcllyLől clühb a jaulScllit>musbau részlel c~ cgycuctlcnségek, 
késöbb a forradalomban nyilt cllcuségc:skcdésck származnak. 

Spanyolország állaudúan a katholikniS elvet képviselte, anuyira 
hogy winden egyenlőtlen elemct ki akart irtani kcbelébiil, nem gon
rlolván meg, miként miudig cszélytelcuoég kizát·rt.i azt, mi századok 
óta létezik s a mi az ország egészben tokiutdt helyzetének történeti 
következwéuye. Dc hogy az Öli:dön a tükéletet1cdésre anuyi akadály 
által sem fojtatott cl ottan , két>öbbeu tapasztalható, midün t. i. ~pa-



11~n 

HJolhon it)l diibhre hahrlt. •n·s~:iguknál uagyohh meré~zscggel a tii

kélctcs ttjjá~zükt,··~ Lnrr:ro l"pett. 
Olaszors~:í.gban a ltiiliiuheu IW<II olly kö:.:cl álló vi~szaéléstöl 

való félelem annyira nw nt, hogy bók•',ba szo1·itnná a valódi tudo
mányt; ez (~::; SpanJolorsy,ág, mellyck miiveltségök által a többi tar
tományokat nH'gclözték, kénytelenek valának az ész mezejét elhagyni 
,; a képzelödés ter,:re lépni, minek következ! ében a haladás lassu és 
ii:;szhangzás nélküli lett, amihiíl azntán egy, az anarchiával határos 
szabad szellemi élet s~ármazott akko•·, midön mellette a gyakorlati 
élet lánczokba vala verve. A pápaságban, a nagy családok e dicsvá
gyában inkább a nemzeti frjedelem mintsem a legf'dbb pap szerepel, 
iisszezavarodván ez az államférfiuval ama kitünő egyéniségekben, 
kik nagy tehetségökkel, eselsziivényl'ikkel s a legnehezebb helyze
tek közötti ügyes evezésökkel fényt áras1.tának a tiarára. 

Rkandinávii\ban a •·cformatio nem a nép véleményében vert 
gyökeret, de a fejedelmek parancsa és példája által hozatott az be 
oda, s igy az ország bensejében jelentékenyebb változást nem oko
zott, kivé,·én hogy összevágv<in az a dynastiák kezdetével sa politi
kai inlézmények átalakításával, késöbb a nemzeti jellemmel azono 
~itá magát. Norvegia az nralkod(, valláson kivül minden mást kizárt, 
nem türvén még az iuaelitákat scm. Svédbon, mclly, mondhatnók, 
•~gé.;zen ismea·tkn volt, kitiint hirtC'len u agy foutosságra emelkedett 
Um;ztúv Arlulf tulajdonai által j ~ miként V elenezét a keresztes hadak 
és a sclnvciziakat lUtot·-Károly idejében, ugy most Svédhont látszott 
a gondviselé~ eszkiiziil választani avégre, hogy végső döfést ejtsen az 
olly hossz n ra terjed(; fon-adalmakon j mintegy rnC'gmutatandó, mi
ként a nagyszerii változások létesitése végett inkább a kicsinyek~t 
mintsem a nagyo kat használja fel. 

Leng-yelországban a reformalio, melly oda idegenek által vite
tel t be s a lllell y ottan keletkezésénél isme•·etlen kihágásokra vete
medett, söt annyira ment, hogy a kinyilatkoztatá:.ü is megtagadná, uj 
tápot szolgáltato• t a már is tulságosan tenyésző egyeoetlenségeknek, 
mellyek feldaraboltatását elöké~ziték. Magyarországban korán létre 
jött a vallási béke, s a türelem alkotmányának egyik elemévé leve. 
Csehországhan elleuben a vallási egyenetlenség üriigyet szolgáltatott 
arra, ·hogy az olly elszántsággal védett kiváltságaitól megfosztassék, 
hasonlóan egy örülthi5z, kit csakis lelánezolás által lehet lecsende
síteni. Hollandhan a reforwatio társulni látszott a nemzetiség védői
vel, voltaképeu a4unLar1 csak bujtogatási eszköze nem pedig oka volt 
a felszabadulásnak; palástja volt ez azon ellenségeskedésnek, me ly-
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lyel a községek, nagyobb városok s a bcnszülöttek az idegeuek clkn 
titokban olly régen viseltettek. Oroszország a reformátió rázkodta
tásait nem érz é. Schwei z ban, melly ön védelmére volt kényszerítve s 
evégből a társulás szükségességét á!látta, a két küzdö fél majdnem 
egyenlő erejü lévén, egyességre lépett. Illy nagy erő-kifejtés, egye
sülve egy gyalázatos politikával, melly a csalásoktól s a gyilkoktól 
sem riadt vissza, kimutatja, milly gyengeség rejlett valóban a látszó
lagos erőteljesség alatt i és ama nagy hatalmasságoknak nem sike
rült az, mit a kis hübérnökök megtehettek, t. i. az izlam visszanyo
mása. 

, A törököknek erőt adott hübéri és skláv-rendszerök, vallási 
hitágazataik s kényuri hatalmok, melly elkerülh~tlenül sztikséges ott, 
hol a birodalom nem egy uralkodó faj s nem különféle népek szövet
kezése vagy összeolvadása, de egy, szolgák felett rendelkező ur által 
állittatott össze. A háboru tehát nekik mellőzhetetlenül szükséges 
vala i s midön Seiírn elpuhult és .elfeledtetett azon törvény, melly azt 
parancsolja, hogy núnden uralkodás egy fényes vállalattal kezdessék 

·meg, mindeu hanyatlott, a romlottság még a janicsárok közé is be
hatott, kik most fejedelmök ellen forditják tevékenységöket, mellyet 
eddig a csatamezön gyakoroltak, s annyira elaljasodnak, hogy elfor
ditják szemeiket az ágyuktól, midön azokat kanóczaikkal elsütendök 
volnának. A törökök tehát, kik ezen kor elején Europát irgalmat 
nem ismerő meghóditással fenyegeték s abban féktelen tulsulyra va
lának emelkedendök, elbuknak , anélkül hogy valami nagy csapás
nak lehetne ezt felróni. Elbuktak, mert az uj társadalom lehetetle
nité legalább állandóan egyik népnek a másik feletti zsarnokosko
dását; mert a különféle nemzetek , kik most szabadoknak érezék 
magokat, s akik megerősíteni igyekeztek a testvériség ;.zon kötelé
két, mcllyben felnöttek, egyenként saját benső jólétök emelé8ében s 
a külső egyensuly fentartásában fáradoztak. 

Valóban a kis államok elnyelettek a nagyobbak álLal i a kö
zépkor szabadalmai és kiváltságai már mindenütt megszüntek, kivé
vén Dániában és Lengyelhonban: de amaz segitett e, vis11zásságon, 
1660-ban az absolutismushoz folyamodván, ez pedig a zavarban 
végre is elveszett. Spanyolországban a főuri hatalom egészen a 
tartományok érdekei ellen van irányozva, amellyek ellenszegülnek a 
nemzeti központositásnak. Ezen küzdelemben, melly maig sincs be
végezve, az uralkodók, a gazdagokat pénzöktől, a nagyokat tekin
télyöktöl, a máshitűeket életöktöl, mindnyájokat pedig a gondolat 
szabadságától megfosztandók, az inquisitióra támaszkodnak. De épen 



ez megmenté öt a rcformátio rázk udtatásaitól, aminek fontossága vi
lágossá leszen elöttünk, ha figyelemmel kísérjük, miként változtaták 
annak következtében Németország, Német-Alföld, Francziaország, 
Angolhon, Sk6thon, Liefland és Poroszország alkotmányukat 

A reformatio következményei érezhetőbbek valának Angolor
szágban, s egy küzdelem után, melly az általunk vázolt korszakon tul 
huzódott, általánosan csodált alkotmánya fejlődött ki abból. Itten a 
reformatio két t. i. episcopaliil és puritanus alakban nyilatkozik; ami
ből azután egy belső háboru származik, mellyb en a protestantismus 
az orániai házzal diadalmaskodik, s tökéletesebb leszen az mint más
hol, söt valósággal államvallássá növi ki magát. Vallási béke tehát 
ottan nincs, de az egyik rész elnyomja a többieket s különösen a 
katholikusokat, kik kénytelenek folytonosan törvényes vagy tör
vénytelen felkelésben élni. Ekként az ország harmada mai napig a 
megbódított népek sorsára vagyon kárhoztatva j innét van azután a 
félelem és irigység az uralkodó pártnál, innét az akadályok és zava
rok mind az alkotmányban mind pedig a lelkiismeretekben. Látva 
mindazonáltal, miként szilárdultak meg a legnagyobb polgári szabad
ságok az angoloknál, kik felette kevés módositásokat hoztak be az 
egy házi intézmény be, mindinkább belátjuk, mennyire igaztalanok 
azok, kik egy jelentésű szúknak tartják a katholicismust és szolga
ságot, a reforrnátiót és szabadságot. 

Németország, melly a népköltözéstől fogva szakadatlanul előre 

haladt, most a legsiralmasabb és vigasztalás nélküli viszontagságok 
közepett megszünt a világ első hatalma lenni; a fejedelmek részint 
katholikusok, részint reformátusok lévén, folytonos ellenségeskedé&
ben élnek egymással j külsö vállalatokra teljesen képtelenek, bent 
pedig mások cselszövényei által vezettetnek j egyik család tulsulyra. 
vergöclik a többiek felett, egy másik a pápai köntös foszlányaiból kö
penyt készit magának, melly egykor a legfélelmesebbek között fog 
fényleni. Szép feladat jutott itten az ausztriai háznak, egyesiteni t. i. 
a kereszténység összes erejét a törökök ellen, s fentartani a békét a 
keresztény hatalmasságok között, ahelyett hogy hódítások által saját 
birodalmát növelné j s valóban ehhez látszott az magát tartani II. 
Alberttől kezdve egészen V. Károlyig. Ekkor azonban ő is el hagyá 
magát ragadtatui a dicsvágy által, s mig mások egyenkint államaik 
önzésteljes öreghitésén fáradoznak, addig ö római császári czimmel, 
a keresztény köztársaság ezen egyetlen maradványával, igyekszik 

háza nagyságát és fényét emelni. 
A tiirökök megfékezésének feladta a szláv fajoknak maradt 
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fön, mcllyck e;~által még inkáhh nii\'Ctizll:k a tatoirok vi~a:t.auyumasa

val elöbb szerzett fuutot;~águkat; é~ !!Zen egy tény kiiriil furdal meg
az ö egész történelmök. Egy nubik punlou kiizremükörlik ebben a 
középkor teremtményeinek egyik maradványa, V el eu eze, melly tulc!l
heté az összes uj hatalmaknak ellene forralt iisb:t.ecsk ii vését s a felfe
dezéseket, mellyek kiragadák kezeiből a tenger feletti uralmat, azt 
Angolországnak és Hollandnak adandók át, amelly utóbbinak tengeri 
nagysága eddig ismeretlen tény vala Europa történelmében. 

A többi nemzetek megszilárdulásának közepetie csak egy ve
szett el, az, melly kezdetben a legnagyobb fontasságra emelkedett, 
végre pedig az erősek játékeszközévé és jutalomdijá.vá lett. Olaszor
szág s2épségével magára vonta az idegenek gyilkos öleléseit, kik a 
távolból ide küldék t'abló-bandáikat, általuk Florencz vagy Siena 
szabadságát megsemmisitendiík, Rómát vagy Mantuát kipusztitandók, 
a kenyeret kérő nápolyiakat vagy palermoiakat lelövetendök. }:rint
kezésbe jövén az idegenekkel inkább fiiggetlenségének mintsem sza
badságának elvesztésétől félt; s mig amaz után mindegyik vágyó
dott, senki sem gondoskodott az egész nemzetről, s mindegyik azt 
hivé, hogy egy maga it~ képes leend az idegeneket erőben épen ugy 
telülmulni mint tulszát·nyalta azokat miiveltségc által. Olaszország 
kétségkivül oka volt saját szcrencsétlcnségeinek, dc felette könnyen 
hajlandó az ember bántalmazni azt, kit mint áldozatot szánni nem 
akar. És milly nagynak tiintcté fel magát végső pm·~zében! Egész 
Europa szövctkczik V eleneze ellen, s mindazáltal tuléli ezt és öt száz· 
tóli kamatra össze tudja keriteni a hadjáratra szükségelt roppant ösz
szeget, mig Francziaország csak negyvenes karnatra kaphatja meg 
azt; és még sikct·ült neki a félholdat Lepantanál megalázni. Fran
czia- Spanyol- és Németország hadseregei majd egymással szövet
kezve majd ellenségeskedve a szabadság elfojtása végett jünek ide, 
jól tudván, hogy mig az fenáll, nem valósithatják az egyetemes mo
narchia eszméjét; és Olaszország, mintha más dicsöségeket keresne 
a régiek elvesztése után, énekel, fest, vés, fülségesebben mint 
valaha. 

De az áldozat be vagyon végezve; s mig más országok előre 
haladnak, Olaszhon, mclly azokat megelőzte, megállapodik ; pápái 
megszilárditják ottan magokat, egyenetlenségei állandókká lesznek, 
irodalma utánzóvá aljasul, gyarmataitól megfosztatik, sőt fö dicsöt>ége, 
a szépmüvéazetek is elfajulnak. 

Az amerikai gyarmatok, a reformátio, a hóditások, Olaszhon 
feldaraboltatátta, az örökösödések szakatlan fontosságot kölcsönöznek 



a rliplot11atianak. amdly tevékr-nységt·c és ~z:crncsségn: ébrcs:.~tvc a 
\'ilágot szabályo:>;ni véli, mig üs.;zcH tecndőjc ana soritkozik, hogy el· 
fogadja a váltuz:bukat, mirlüu azok mát· kikcrlilhctctlenek és bevég
zett tények; r\s cli:;mcri Rclnvcizot 1 Puroszországot, Holland ot s a 
protestánsokat, nem akadúlyuzhatván azok megalakulását. Innét azu
tán egy uj osztálya származott a jeles férfiaknak, a diplomaták, kik
nek feladatuk vala a császár és lengyel király választását, a pá.pát, a 
népek el,>gületlenségét s a nagyok házasságát örszemmel kisérni. 

A politikai gazdászat fontossága szintén fel l ön ismerve: Sully 
behozza azt F1·ancziaországba, Erzsébet utánozni igyekszik Angol
honban, a hollandok gyakorlatba veszik; s az egyenes adó, mellyet 
ezek behoznak, elegendő hosszu háborujok költségeinek fedezésére; 
késöbb más államok is utánozzák öket; és meg kell vallani , hogy 
nagyon helyes volt c tervezet, a szükségek lépcsőnkinti emelkedését 
követven az, s ~'gyszcrsminrl lépést tartván a fényiizéasel és az 
iparraL 

A katonai vitézség még mindig f.ínylett Olaszhunban, de legin
kább a nemesek közölt; amiél't is egyedül az idegenek vették annak 
hasznát, kik afelett egymással vetélkedtek. Jeles hadvezérek valá
nak, mint láttuk, a fekete sereg parancsnoka Giovan, Prospero, Fab
rizio, Antonio Cohnma, Gian Paolo llaglione, l\ledeghino 1 Guido 
Rangoni, azután az urLinoi és parmai Lerezegek, mindanuyian ide
gen királyokat t~zolgálván mások szabadsága ellenében; de nagyobb 
érdemet :szereztok magoknak a hadi épités?.:et tet·emtöi : Martini, Lan
tieri, Cattaneo, Maggi, Sanmicheli, Marchi. Holland végnélküli hábo
rnja, melly folytonos vénelemre és támadásra kényszeríté az illetö
ket, legnagy<>bh haladást id<;zett elé a hadtudományban, mellynek 
ezután esakis Turenne és Montecnccoli nagyszerU alkalmazásaira 
kelle várakoznia. 

A közvélemény úriási criírc tett szert, nagyban növekedvén a 
sajló hatalma, mclly a bölcseleti és kritikai Lenye nyomozásoktól el
vonatván, a tevékenység terén) lépett, egyengeté az utat Luther előtt 
s késöbb a Harminczéves báborut dobosként szolgálta; azután csak
hamar a Fronde harczait szitotta, mintegy elöjátékát adván azon 
mindenhatóságának , mellyet napjaink forradalmaiban nyilvánít. És 
már akkor érezhető volt annak hatalma amaz egyetemes irányzatá_ 
ban, mellynél fogva a multtal szakitaui, az eszmék, hit, intézmények 
és erkölcsök terén uj korszakot nyitni, s minden oldalról és az egy
mástól olly különbözö elmékkel az emberi szellem nyugtalan kiván
e!liSiÍga előtt feltárt utakon rohanva haladni törekedett. 



Azt hinné az ember, hogy ennyi rázkodtal ások után a világ tel
jesen el~zakadt a multtól, s mégis folytonosan mindenki szükséges
nek érezte mások véleményére támaszkodni s vagy az elődök vagy 
a kortársak tekintélyére hivatkozni. A gunyor, me! ly alapjában böl
cseleti, alakjait illetőleg pedans-szerü valamint Huttennél és Eras
musnál ugy a S a t y r e M é n i p p é e-ben is; Kopcrnik bebizonyítani 
törekszik, milly régi az ü re~1dszere; Columbus összeszedegeti azon he
lyeket, mellyekben a classikusok az ö felfedezését előre eltaláini lát
szanak ; a protestánsok a valdensek és ezek származványai által az 
<ls egyházzal kötik össze saját hagyományaikat; Grotius az uj népjo
got a régiek után állítja össze. 

De a nép itéletére is nagy suly fektettetik, s azért az illetök 
<Iket vagy érvek kel meggyőzni, vagy pedig az előttök hitellel biró te
kintély által elaitatni igyekeznek. lX. Károly, a Henrikek, a Ligue 
s a tizenhatos bizottmány férfiai mindig kikérik a Sorbonne, a zsina
tok s a pápa véleményét vagy jóváhagyását; V. Károly megmutatni 
törekszik, hogy ártatlan VII. Kelemen letartóztatásában; a hollan
dok igazoló nyilatkozatokat bocsátanak közre; szóval mindenki alá
vetve érzi magat a közönség amaz itélöszékének, mellyct Katholikus
Ferdinánd és Caesar Borgia szemtelenill kinevetnek. 

Ezen befolyások alatt támadhattak a nagy erkölcs- és jogtudó
sok: egy L' Hopital, a sz. Beltalan éji mészárlá.s élö tanuja; egy 
Grotius és egy Mariana II. Fülöp idejében; s am a ji'Jzan gondolko
zók, kik a tulzásokból a l<özéputra terelék a véleményeket; és azon 
erőteljes szellemek, kik egyik vagy másik elvb<il bátran kivonták a 
szigoru következményeket, vagy az észre akarák fektetni a jog uj 
alapjait s a hit uj hitvallásait. 

Ugyanezen tekintetszülte a pártfogást, mcllybena tudósok és 
müvészek részesittettek: VI. Hadrián, ki barbárnak tartatott, arra 
kéri Giovió-t, hogy dicsérettel szóljon róla, és ez meg is tevé azt tör
ténelmében, de kigunyolta d e i P cs c i r om a n i czimti értekezé
sében, ekkor már mit sem lehetvén tőle remélienie vagy félnie ; a 
becstelen Piett·o Aretino-t a fejedelmek czirogatják s a világ ajándé
kokkal halmozza el és is t e n i melléknévvel tiszteli meg; Maehia
velli, Erasmus, Bellarmin, Grotius valódi hatalmasságokká lesznek 
egyedül tollaik által; s a kegy, mellyben I. Ferencz és X. Leo a mü
vészeket részesiték, ámulatba ejti nemcsak kortársaikat de a későbbi 
nemzedéket is. 

Milly mérv ben ernelé az irodalom a népek jólétét? mennyire 
vetközteté ki természetéből azt a pártfogás'? Mi igyekeztünk azt e 
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könyv folyarnában kimutatni, s igy nem szükséges ismételnünk, föl
tévén, hogy az olvasók megazokták az alakot az eszmétől megkülön
böztetni. 

És csakis a~ alakot illetőleg fogja az fel a rnüvészetet, ki azt a 
régi nyomokra akarja visszaterelni; máskülönben azt követelné, hogy 
a müvész a pogány eszméktől l•!gyen áthatva, higyen azokban s egé
szen azon kor szokása szerint öltözködjék, gondolkozzék és érezzen, 
s azon kor kényelmeivel éljen. Illy következményekig akarták azt 
vonni a mesterek, amelly árnmlatnak azonban gátot akara vetni a 
bátor Savonarola, de meghiui!ult e szándéka s a müvészeti reform 
nálunk, nem ugy rnint Németországban, az eszme, de a gyakorlat és 
a plasztikai sz ép nevében hajtatott végre. J 611ehet a mtlvészet a ke
resztény spiritualismussal sziiletett ujra, a régiség nevében tiltakozik 
az a kiizépkor ellen j s ha kezdetben meg is kisérlé eszményképét a 
szépség varázsaival felruházni, végre elfeledi a lényeget a külsöért s 
az ízléssel helyettesiti a lelkesedést. Szétromboltatván a pápai nagy
szerU egység s elenyészvén a kiimivfls társulatok és velök titkaik, az 
építészet a régiség könnyii müveihez tért viszsza j a müvész nincs 
többé a néppel, de az ·udvarokban IH~nytelen jutalmakat és pártfogást 
keresni, amiért is hizelgiívé leszen; és a müvészetek elvesztik törté
nelmi jelentőstlg1iket, mert megs:r.iint azon intézmények időszerüsége, 
mellyek közepett ujjászülettek. A protestaosoknál a müvészet egye
dUl a szobákra, az arczkr:pekrc s n képtár:~kra szoritkozik. 

A figyelmet most már inkább a sajtó mint az építészet 1 inkább 
a papír mint sem a márvány vette igénybe. A század elején sok tu
dományosság és éles elme mutatkozott, de a kritika felette rövidlátó 
volt. A reforrnatio uj fontoss~ígra emelte a tanulmányokat; a régi 
nyelvek sziikségesekne k találtattak ugy a vallás érdekeire mint a 
történelmi bizonyosságra nézve. A szépirodalom azonban az akkor 
támasztott vitás kérdések tiimkelegében megsemmistilt; a gyanu el
fojtá a miiveltséget. némelly tartományokban, hol az annyira ki volt 
fejlődve minr nálunk; másutt elveték mindazt, mi a középkor szinét 
hordá mag fl n, s f'Z kioltá az eredetiséget i a régiség többé nem az 
egész világtörténelemhez való viszonyában vétetett szemügyre,egyedül 
görögre és rómaira összpontosíttatott a figyelem, mellyre a középkori 
idők méltatlanoknak tíintek fel, noha ezek valának a jelenkori társa
dalmak gyermek- és iOukora. A képzelem, - melly a csupán után
zásra és férczelé~re szoritkozó classikns népek között szunyadozott, a 
keresztes hndak és községek idejében életre ébresztetett, a keresz
t~nyRég- áltn.l m~giqittatntt, el(ként a hit szárnyain a magasban meré-
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11zcn röpkcdcndö, -kénytele~ vala a tért átengedni az észnek, mclly 
visszautasitá a kötelező visszaemlékezéseket s az élet szépitéscit, a 
gondolatot föntartó és romboló eriínP-k kiáltotta ki,~ versengésekbe bo
nyolodott, mellyek többé sohasem végziídtek be. Elkülönöztetvén a 
bölcselet a hittől, s elnyomatván a hamis vélemény, dc anélkül hogy 
jobb intézkedések tétettek volna az igaz terjeszté~ére, ebböl azután 
eröszakos ellentörekvések származtak, a gondolat z~amoksaga, melly
nek felszabadítása olly fenhangon hirdettetr~tt, s ujabb forradalmak 
szükségessége. 

És valóban, ha valaki a ref"••rmátio korában 11itja a ri:gi";ég ama 
gögös lenézését, azon sll:okást elöitéletnek bélyegezni mindazt, mi az 
illetök előitéleteivel ellenkezésben áll, az egyéni fontos• ág amaz ér
zetét, mellynél fogva még a legtudatlanabbak is csalhatatlanoknak 
tartják saját itéleteiket, ama bizalmat a vilúg megjavítását illetiíleg, 
azon törekvést a nagy czélok után, a nélkiíl hogy azok utai ismertet
nének, az ama kor és a közel mult között sok hasonlatos~>ágot fog ta
lálni. A fort·adalom, melly a XVI. századLan küdüdött, ha fel is volt 
függesztve egy időre a XVlf. században a nagy király kormánya 
alatt fenálló rend és fegyelem következtében, ismét megujult a XVIII. 
században s mondhatni igen !<evés tolnalékkal; 1\Iontesquieu átdol
dozta Bodint, Mably Hotman nyomain ját·t, l{ousseau 1\fontaigne-bül 
merité ihlettségét ; Grotiuflnak nem támadtak vetéltársai; La Boétie 
már hirdeté a szabadságot s Almain és Jurieu megállapiták a nemzet
fönség tanát; s végre Holbach báró estélyei sem vitték tovább a ké
telyt mint Socinus. Ama század tehát atyja és előhírnöke a mienk
nek; feltüntek abban és vitatás alá vétettek mindazon kérdések, 
mellyek ma Europát zaklatják ; a logica kérlelhetlct1ül kivonta a kö
vetkezményeket, mellyelt ellenében ma a történet és érzelem annyira 
crölködnek; a személyek feláldoztatnak az elvontságoknak. Ki tudja, 
vajjon nem fenyeget-c bennünket egy uj Harminczéves háboru, s 
vajjon, miként akkor, a gyülölségek nem fognak-e elhalnia fáradság
és kimerülésben, de csak miutáu elöbrc vitték a szabadságot-~ 



FELVlLÁGOSlTÓ JEGYZ~~TEK 

a XV. könyvhez. 

A) 122-ik laphoz. 

~II\'0118J'Oin. 

Legdühösebb gyülöletot tanusit Savonarola iránt 'Gisruondo 
~al d i Marin Sanutonak kézirathan l év ö n a p l ó jában idézett levele
ben. Ez utúbbi szintc gazemberként mutatja öt be, s némi fogalmat 
adhat azon tulzott hirekrűl, amellyek e tekintethen Velenczéhen a 
nép nyelvén forogtak : 

"Florenczböl tudú~itások érkeztek afelől, hogyan fogatott el és 
vonatott kínpadra Ilit·onimo szerzetes, s hogyan kínoztatott meg hét 
izben kötelekkel kötöztet\'én össze, ami hónalja alatt olly sebet nyi
tott neki, hogy többé nem lehetne öt kötéllel kinzaui, amiért is más
féle kínzások alá akarák vetni, jelesen pedig karóba buzni. Aki is 
megkötöztetése alkalmával sokféle dolgot nevezetesen hét eretnek 
tényt bevallott j igy a többek között, Logy két év óta több misét 
mondott, anélkül hog·y consect·ált volna ; hogy olly ostyával áldozta
tott, melly nem vala consecrálva, különösen két ezer embert, kik a 
legutóbbi alkalommal áldoztak j hogy Francesco Vallori-t örökös 
dictato_rrá akarta tenni; hogy nem hitt az Istenben; hogy bibornokká 
akará. magát tétetni sat. Bevégeztetvén az emlitett per s felolvas
tatv:ín a tanácsban 1 a pápa látni akará azt s Joachim 'l'uriano az 
Crlvhirdetií sz•~t·zetcsck (Ordo praediratorum) generálisát egyik biz-
1•h:ív:d I•'lui"Cllt'l.hc ltii!dt'· av~gbiíl, hogy az emlitett pert mcgvizi'i· 



113() 

gálná és Savonarola s a többi szerzetcsek ellen, amint a :;zükség 
hozná magával, eljárna. Ugy látszik, hogy a kiküldöttek gyüleke
zetökben elvégzék, miként Hironimo, mintán ezen eretnekségeket 
bevallá, deczetnber 29-én vagyis a legklizelebbi szombaton Do
menico és Silvestro ezerzetesekkel egyetemben felakasztatnék és 
megégettetnék, előbb az egyházi rendek levétetvén róla j nJindazál
tal a dolog sokáig huzódott, mert a milanoi herezeg azt irta, ho~y 
szeretné látni a pert, mielíítt a halálos itélet végrehajtatnék. És 
ekként a florencziek a herezeg kivánalának eleget teen1Wk, a per 
másolatát Milanoba küldék. Hiranimo szerzctes pedig meghallván 
sorsát s elismervén, hogy megérdemli a halált, három kegyet kert ki 
magának: először hogy ne szolgáltassék át a pápa kezeibe, aki 
ellen predikált j másodszor b ogy ne a florcnczi legények kezei által 
haljon meg, mint akik öt olly hiven követték j harmadszor hogy ne 
elevenen égettessék meg, ameily három kegyben őt a florencziek a 
legörömestebb réazesiték." 

Burchard (D i a r ium C u r i a e r om a n a e su b A l e x a n
d r o VI. p a p a), ki term{~szetesen nagy gyülölettel viseltetik Giro
lamo szerzetes iránt, sok szcrzetes nyilatkozatát közli, kik Savona
rola következtetéseillek igazságát és az egyházi átok semmis voltát 
bebizonyitandók készek valának a Hizbe menni. gzek között a pra
to-iak mindannyian, a kiknek nyilatkozatukat vévén a következő ira
tot bocsátotta ki : 

"Én Geranimo di Ferrarn szerzetes, az Üdvhirdető szerzetesek 
sz. Márk egyesületének máltatlan helytartója, elfogadom mindazon 
szerzetcsek ajánlatát, kik jelenJpg sz. Márk és a fresole-i sz. Domon
kos egyházaiban tartózkodnak, és igérem, hogy adok közölök egyet, 
kettőt, hármat, négyet, tizet vagy amennyi szükséges ezen munkára, 
azaz megengedem, hogy a tüzbe menjenek az általam hirdetett tanok 
igazságát bebizonyitandók j és bizom a mi Urunk és Üdvözítönk Jé
zus Krisztusban, és az ö evangeliomi igazságában, hogy mindegyik, 
akinek megengedem, épen és sértetlenül fog abból kijőni; s ha leg
kevésbbé is kétkedném e tekintetben, nem engedném azt meg, nem 
akarván embergyilkos lenni; és ennek jeléül saját kezeimmel tettem 
ezen aláírást, nem különben a lelkek üdvére sa mi Üdvözítönk Jé
zus Krisztus igazságának megerősítésére, !fu i so l us fe c i t m a
g na et mirabília et inscrutabilia, cui est honor et 
i m p e r i u m se m p i t e r n u m, A m e n." 

Azután valaki szemére vetvén neki, hogy ö magát nem merné 
a tüzpróba alá vetni, egy védiratot adott ki, melly igy kezdődik : 
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"Igen drágák lévén perczcím, csak röviden felelek néhány el
lenvetcsrc, mellyek önnek az ügyünk igazsága bebizonyítására in
dítványozott tüzpróbát illetéileg tétettek. Először is ami azt illeti, 
hogy ama minrJl·itával, a Santa Cruce egyház szónokával, én magam 
nem akartam a tiizbc mcnni, azt felelem, igenis nem, és pedig azért, 
mert ií, mint rnonuá, annak bebizonyítása végett volt tüzbe menendéi,
hogy az cllenem kimomlott egyházi átok érvényes i már pedig azt, 
hogy ezen egyházi átok ~cmmis legyen, épen nem szükséges tüzpr6· 
báva! mcgmntatnom, miután én azt bebizonyítottam már olly érvek
kel, mellyckrc eJdig ~cm itt ~cm Rómában senki sem tudott megfe
lelni; igenis nem, mcrt elsií ízben nem azt inditványozá, hogy velem 
lépjen ki a kür.dtérrc, de általában késznek nyilatkozott mindenkivel 
megküzdeni, ki e tárgyban tőle eltérőleg gondolkoznék. Igaz, hogy 
midön késiíbb frit Domenico da Peseia erre ajánlkozott volna, ö av
val mrmté magát, miként egyedül csak velem kiván síkra szállani; 
nem leginkább azért, mcrt azon tény, hogy én egy magányos szer
zete:;sel a tiizLe nwgyd;, 11em el4zl<iiziilné az egyháznak azon hasznot, 
mellyet ~~gy olly ruunka mcgkivánna, minö az, mellyet Isten keze
im Le tett le; és m<'·gis én felajánlottarn s ujbbl felajánlom magamat 
3zcmélycseu ezen tiizprúuát·a, valahányszor esak ezen tanunk ellen
~<~gei s idiliinüsen a rúmaiak és párthiveik hajlandók lesznek ezen 
ügy eldöntését egyik vagy másik atyára bízni i és én bizom a rni 
l J runk és Ü uvi)zitünk .fózus Krisztnsuan és egy cseppet sem kétke
tlem, hogy velem is az fog tii1·ténni a tüzben, ami Sidrach-, Misach-, 
é,; Abdenagoval az P.glí kemenczében, nem az én érdemeim miatt s 
nem saját eriímLiíl, de az Istcll ercjébiíl, ki illy módon akarja az ö 
igazságát rnegedí,;itcni s dicsőségét nyilvánítani. Valóban felette 
csodálko7.om ezen ellenvetéseken, miután e tüzpróbára testvéreim 
valamennyien cgyhaugulag ajánlkoztak, akik pedig körülbelül há
romszázan vagynak, ezenkivül nagysz~bnu és különbözö rendü szer
zetcsek, kiknek aláirásaik kezeim között léteznek, ugyszintén számos 
világi papok ós polgárnk, valamennyi szerzetesnöink söt még a kü
liinféle m~Í3 rc11düek is, hasonlóképen számtalan polgárnők és le
ányok s külöuüsen a mai nap vagyis april elseje reggelén néhány 
ezer egyén, kik ~<::. Márk egyházában predikácziónkra megjelentek, 
a legnagyobb lelkesedéssel egyhangulag felkiáltottak: Im e é n, U
r a m, h r~ m e g y e k e t ü z b e a T c d i cs i i s é g e cl é r t. Ha már 
ll!ost ezek ngyike a:.~ én ~zavamra, s al'. én parancsom iránti engedel
nwsség]Jiíl a lcgnll.gyoLh ké~zséggel, miként ajánlkozott, bemenne a 
tiizbr~ ' r;ttan lllP; .. /'>~llr~, ki nnm lát,ia be, hogy ekként én sIstennek 

x'.'. 72 
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~z.e~ ~~ész müve és vMll,\,lata velem együtt 1:1e!nmiy~ lenne, s, hogy én 
ti;i~bé !lem~,iféle nyilvano1;1 hel.rcn u~eg nem jelenhetnék? Es nem is 
s,zü~sé15es, ho,gy ama predikátor másokat hivjon ki s nem az emlitett 
pomenico sze~zete~t, aki:vel , a. mult évben ellene pr_edikálván, 
ö,s,s~\etüzQ~t. Es ha némellyek azt wondanák, hogy ha én az általam 
jprendöl.t dolgokat illetőleg hit\'t követelek, szüksége8 lenne elöhb 
a.zok~t csodákkal bebi?"opyitunom, arra azt felelem, mikéut én az 
e,~~~r,,ket uem kénys~t~ritem e hit1·e, de egyszerüeu az ö tetszésökre 
ha~yom, hanem ig~n Í» iisztön~öm öket, hogy Lt~csületeseu és keresz
tény~~h,ez illBe.n éljen.el,t, 111ert cs11kis ez lehet azon csoda, ameily ve
l?~-'!- rq} ~~~lg!-linkat 1;1 az ht!'n~öl szárlllazott egyéL igazságol,at elhi
t~theti. E.s qoha felte~tük magunkban, hogy a nyilyánulandó nagy 
~Q,~9k_~t t~rmészetfeletti jelekkel fogjuk bebizonyítani, ezen jeleket 
ép~m pem ~z egyházi átok megsemmisitése czéljából teendettük, kü
lö~;~b~n is 1pég nincs itt a mi idéínk, ameilynek megérkeztével Isten 

~l~.ony~r~ n~ ru fo~ kés.ni igéreteit beváltani, q u i a fi d e l is D e us 
in Qmnibus verbis suis, qui est benedictus et glo· 
d q Bus i p om n i a se c u l a se c u l o r um, A w e n." 

U~y~~;~caak BuJ·cha1·dnál VI. Sándornak egy, S_avooarolához in

t~,z~tt e.~~~ly~s levelére tal4lunk, mellyben e pápa öt együgyüségröl 
é.s tulz,ol~ b.~zgtlomról vádolja s azért vezeklésre szólitja fel. Savon~~o
rola egy Iws~~u levélpe~ vála\\zol, pontról pontra roegczáfolván az 
ell!lne e111elt y~9.a~!lt, hivatkozván emellett az egesz nép t~nubizony
sá,J~r~~;, am!'lly ~t hl!o~.l,gatta, és az általa kiadott könyvekre, és egye
ne"m ~a~~dváu, hogy ö magát valaha prófét~nak vagy lsten ~özvet
li(Q ~ül4ötté~~k lenni 411itottl!- volna; mindenekfclett azon vádat uta· 
~~tj'l' viss~~' mintha ö ll-Z ellenségeskedéseket szitotta volna. 

~C~rte, beatisf)i1ne p~ter, notissiwum est non solum florentiae, 
sl;lcl e~,iaru h1 diver~is ItaHae partibus, quod meis verbis secuta est pax 
i~ cJ~i~,t~ FJor?ntia~, qu~~ si nou h,1isset secuta, Italia fuisset pertur
~~~~· ~uoq si verbis adhibit~ fuieset fides, Italia hodie non hoc mo
~R fl!f&ter~tur, na'R illius praevidens afflictiones, licet a multis sem
p~r fucrim ~eristj.s, pronunciavi gladium venturum, ac pacis reme
qi~pl o~t~pdi ~olum ess<!; Qnde Italia universa gratias pro me Deo 
a~;.~r~ d~be~\lt· Docui enim e11m re~edium tranquillitatis, quod qui-
4ept serv!'-ns Floren ti~ i~lll habet quod non haberet; et si similiter 
f~c~r~~ tota ~l!oec Italia, gl~di1-1s nequaquam per eam · transiret: quid 
eni10 nocer~ potest poenitenti!lo ?" 

Giro)a~p atyq. t;rgyq1 szolgált számo~ uj munkára, awellyek 
egyiltél!qn a szabnd~jvjü;ég apo~told.nnk, a másikban a reformátorok 
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előhirnökének, a hanuadikban végre vértanunak tekintetik. Rio ur 
D e l a p o é s i e c h r e t i e n n e d a n s 8 o n p r i n c i p e, d a n s 
8 a ma t i e r e e t d a n s se s fo r ro es (Párizs 1836) czimü félbe
szakitott muukájában müvészeti oldalról veszi öt szemügyre 8 állan
dóan oda törekszik, hogy cml ékét tisztázza. A jenai Mayer Ferencz 
(1836), ki számos levelet közöl VI. Sándorról, öt Luther előhírnöke
és vetéltársaként rnutatja be. P. J. Carle (Párizs 1842) egy szentet 
csinál belőle, ki örökös harczban élt kora gonosz szenvedélyeivel, ki 
emellett az igazság és erény vértanuja, s a hittanban orthodox a po· 
litikában pedig wersékelt volt, Ruhieri a F r a n c es c o V a l o r i 
czimü szindarab, Lenau egy német költemény, a piemonti Corelli egy 
regény hősévé választá öt. 

B) 16 6~i k l a p h o z. 

V. Károly ml'gHalaszlatása. 

Azon vitatkozá8okról, mellyekre a birodalmi gyülésen a XII. 
Lajos és V. Károly császár-jelöltek közötti vetélkedés szolgáltatott 
alkalmat, Gaetano bíbornok 1519 juuins 29-ről ekként értesíté X. 
Leo pápát: 

- . . . Tegnap vettem ö ftJlsége titkúrának levelét, mellyből 

német nyelven részletesen értesültem ruindarról, mit a JDainzi érsek 
a császár-választás tárgyában a bil'Odalmi gyülesen a választó-feje
delmeknek. elmondott, ameily alkalommal hosszadalmasan kikeit a 
császári u1éltóság két fö kövctelöi azaz ausztriai Károly spanyol ki
rály és I. Fcrencz franczia király ellen. Fő okai pedig ezek valá
nak, hogy t. i. a választók törvény és eskü által kötelezve vagynak 
idegent nem választaui. És hogy ezenkivül ök tisztán látják, miként 
l. Ferenczet választván c~:~á~:~zarrú, ez legelőször is saját országát 
igyekeznék növeszteni, umi csak ugy történhetnék meg, ha a má
sokét elvenné vagy a szabad városok egynémellyikét Jeigazván 
Francziaországhoz csatolná, ameilyről tudja, hogy fiainak biztos 
öröksége, wig ellenben épen nem bizonyos, vajjon azol{ a birodalmat 
öröklendik-e. Hasonlóképen igyekeznék Flandriát és Au&ztriát Ká
rolytól elvenni, kinek már mintegy a császári méltóság megnyerése 
reményében, mint látjuk, hll.borut üzent. Ebh()] pedig nagy zanu·ok 

72* 
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és bajok származnának Németországban, sőt tekintetbc vévén ezen 
fejedelmek és népek különbözö szenvedélyeit és vonzalmait még 
egyenetlenségek és polgári háboruk is. Azon esetben , ha Károly 
háborgattatnék , felette nagy gyalázat és kiitclesség-rnulasdás ter
helné a választókat és a fejedelmek mindegyikét, ha öt ne.m segíte
nék, jól tudván a világ, mennyire le vannak kötelezve a választák 
sőt az egész birodalom Miksának Károly nagyatyjának, aki által ök 
és a birodalom annyi jótéteményben részesittettek. Azután az is 
megfontolandó, hogy azon esetben, ha a franczia király lenne a bi
rodalom feje, azáltal hogy az osztrák Házat államától megfosztaná, 
nagyban növelné erejét és ekkor elsö teendöje lenne a választókat 
és a többi fejedelmeket, kik a birodalom és Németország szabadsá
gát védelmezik, elmozdítani s ezek helyébe más választ6kat, más 
minisztereket és más fejedelmeket tenni, akik kellő biztosságot nyuj
tanának neki arra, hogy a birodalom német kézre Wbbé ne kerüljön 
s Francziaországtól el ne szakadjon ; mert ők igen jól tudják, hogy 
a választói méltósá'g alkotásának az volt n fií nka, hogy a csaszárság 
örökre a németeknek biztosittaesék s idegennek soha ne adathassék, 
amint már mondá, a választök mindegyike törvény és eskü által kii
telezve lévén arra. Ezen és más okokon kiviil az érintett érsek még 
felemlité, hogy Pzen napokban a fl'anczia kiniJy a schwoiziakon vett 
nagy győzelem után 1\'Iilanot el foglalta s világosan látható, hogy egész 
Olaszország leigázására törekszik; ebből tehát bátran következtet
hetjük, hogy Németország eme tartományát sem fogná megkimélni. 
Amit pedig annyival könnyebben megtehetne, ha a császári hatalom 
s mint mondani szokás a gyeplő a kezében lenne. És hogy a válasz
tók fontoljál meg, miként ama király nem lenne alkalmas egyéniség 
Németország és a fejedelmek szabadságának megőrzésére, tapaszta
lásból tudván, hogyévek előtt magában Francziaországban nagy tekin
télyü fejedelmek léteztek, s főleg az igazságszolgáltatás terén és ama 
tartomány szabadságának megvédésóban jelentékeny befoly{tssal bir
tak, ma pedig látjuk, hogy ezen lwrczegségek majd mind megsem
Iliisittettek s nincs egyetlen főur, ki a király bá~;melly csekély intésére 
ne reszketne, s akinek bátor~ága tovább terjedne, mint Jicsérni, amit 
a királyok mondanak vagy teszrek, bármi legyen is az különben. 

Ami ismét azt illeti, rnit a követek és más ernberek a királyról 
beszélnek, hogy t. i. azon király hatalmas, erös és bátor férfiu, az 
érsek azt jegyzé meg, hogy mindezek olly tulajdonok, mellyek in
kább félelmet költenek bennök a rnonarchia iránt, mintsem reményt 
aziránt, hogy ö Nérnfltol'szág számos várnsainak s1.abad kormányza-
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tát tiszteletheu fogja tartani. Ami továbbá azt illeti, hogy a törökök
nek háborut fogna üzenni, amit a követek megigérnek, azt mondá, 
hogy ez igen üdvös {•s ohajtandó dolog lenne, különösen ha evégre 
Franczia- és Olaszhont Németországgal egyesitené; de félni lehet, 
hogy a franczia király császárrá vála~ztatván nem fogja seregét olly 
távol eső tartományokba küldcni, mi g azt előbb meg nem próbálta 
s általa Nápolyt, Flandriát más helyekkel egyetemben el nem fog
lalta, ameilyekre vonatkozólag ö azt tartja, hogy nem a birodalomhoz 
de Francziaországhoz tartoznak. N em is lehet hitelt adni mindazon 
igéreteknek, mellyeket a követek sőt magok a fejedelmek tesznek, 
különösen akkor, midön olly fontos dologról van szó,. minö a császár
ság; annyival inkább, hogy a király lelkülete, mellyet az érintett 
érsek előbb csak találomra s bizonyos tényekből következtetve áb
rázolt, most már tapasztalásból ismerhető; világos ugyanis, hllgy 
fegyverben áll s háborut szándékozik indítani, mint ö már azt ét·inté. 
lVIiután pedig scm a törvény és esküjök iránti tisztelet sem a hazá
jok és hivataluk iránti köteles szet·etet meg nem engedi, hogy más
ként gondolkozzanak vagyis hogy I. Ferenczet megválaszszák, má~ 
sokról szükséges szólani. 

Ekként Károlyra térV'én át, ö igen jól tudja, hogy a választó
fejedelmek ha nem is mindnyájan de nagyobbrészt azon vélemény
ben lehetnek, hogy ausztriai Károly spanyol király császárrá leendő 
választatása nem lenne üdvös dolog. Ugyanis ·Spanyolországot bir
ván, folytonosan ott azokván laknis ekként olly távollévén Német
országtól, ennek következtében a birodalom sokat szenvedne, fóleg 
ezen időkben, midőn Németország annyi polgári egyenetlenség szin
belye sa török által annyira fenyogettetik. Es ezenkivül jól meg
fontolandó , hogy Károly, császárrá választatván, akár szükségböl 
akár pedig azok elleni harag- és boszuból, kik Németország szabad
ságának fentartásán leginkább buzgólkodtak, spanyolokat hozhatna 
Németországba, már pedig elképzelhetö, minö bánásmódban része
sittetnék azok által e tartomány. Emellett Károly badserege jelen
leg igen gyenge, s az sem igen remélhető tőle, hogy a birodalom 
egykori statusquo-ját visszaállitsa, mennyivel kevésbbé, hogy azt nö
velje .. ·Mert ha a spanyolok Milanot visszafoglalnák is, nagyon hi
hető, hogy azt magoknak fognák megtartani, s inkább Nápolyhoz 
mintsem a birodalomhoz csatolnák; Ugyanazért az érintett érsek 
ezen és más okokból azon. véleményre jutott, hogy az ösök példáját 
kellene követni s császárrá inkább 'lgy németet választani. Mind
azáltal ezt is szemügyre vévén elismeri, hogy a mult idők egészen 
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másak és jobbak valának mint a jelen, mert ha mostan valamellyik 
német fejedelem v:í.lasztatnék császá•·rá, ez olly kevés hatalommal 
birna, hogy az alsó-németországi s az osztrák fejedelmek teljesség
gel nem engedelmeskednének neki. Azon esetben pedig, ·ha l. Fe
rencz Károly ellen Flandriában vagy Ola~;zországbsn háborut indi
tana, igen nagy gyalázat lenne az uj császárra nézve, ha tétlenül 
szemlélné azt s megengedné, hogy a francziák, ez idegen nép, biro
dalmának olly nagy részét elvennék tőle, s annyi oldalról egészen 
háza. faláig nyomulnának be. Ezenkiviti az érintett esetben nagyon 
hihető, hogy a németországi fejedelmek kevéssé félvén vagy épen 
megvetvén az illy gyenge császárt, az emberi természet rendes fo
lyását követve, majd az egyik majd a másik királyhoz közelednének, 
s ekként Németország és a birodalom nagy zavarba jutna és pártokra 
szakadna. Felemlíté azt is, hogy midön III. Fridrik császár idejében 
Károly burgundi herezeg Németországot, Filippo Maria milanoi her
ezeg pedig ugyanakkor Olaszországot haddal megtámadta, ebből fe
lette nagy gyalázat h~ramlott a birodalomra és a németországi feje
delmekre, kik nemcsak hogy fegyvert nem fogtak a támadók ellen 
söt inkább gyáván visszahuzódtak, nehogy nekik is háborut itzenje
nek; épen illy gyalázat volt az is, midön késöbb az érintett császár 
a magyarok által Ausztriában ostrom alá vétetett s onnét csakhamar 
kiüzetett, jóllehet a csehek ba1·átjai és szövetségesei valának, Bran
denburgi Albert örg:M az érsek ősatyja s Albert szász herezeg pedig 
a legmelegebb hajlandósággal viseltettek iránta. Ebböl az ernber 
következtetheti, mi~ lehetne remélni egy németnek császárrá válasz
tatásából, különösen ma, midön a németországi fejedelmek között 
olly egyenetlenség uralkodik. Ezenkivül fölhozá, hogy több más 
okok hihetövé teszik, miként a fejedelmek é11 városok nem akarná
nak engedelmeskedni a német származásu éR olly gyenge császárnak, 
nem különösen a vallási viszálkodásokból származott indokokból, 
amellyek ha egy erös kar és hatalmas tekintély által nem orvosol
tatnak, nagy romlására lehetnek nemcsak az egyháznak de egész 
Németországnak ie, közönségesen ismert dolog !évén, hogy a szá
szok és schweiziak nyiltan ezen uj véleményekhez szegödtek, hát még 
mennyien lehetnek, kik titokban táplálják azokat, igy hozván azt 
magával az emberek különbözö gondolkozásmódja s főleg az ujság 
utáni vágy és kapkodás. Ezen hitversengések megszüntetése pedig 
nem remélhető egy egyetemes zsinat nélkül, ameily azonban, ha a 
császár nem hatalmas, sem össze nem gyülekezhetik sem magát nem 
védheti. Ezenkivül háborunk vagyon a törökökkel, s igy állván a 



rlolog nCJm kellene btwaruunk, hogy ök tö1jérie\ be al'ili haztn~Wa, 
rle inkább mi az övékbe, mert sokkat biztosabb' és méltósá'gu'nkh'oi 
illöbb támadni mint rnegtámndtatni R a ha'dsere'g·efkke} mtf.sok OrSIIá:gát 
nem pedig a micmket pusztittatni; ide járul még. hogy· ollyllW ta~t'o~ 
mányok visszaszerzése is fOJ·og szóbán, mellye~ egykor a bi~öllaloiil~ 
hoz tartoztak de késöbb attól elfoglaltattak, illyen killonöserí Görl:lg~ 
ország. Hogy pedig mindez végbev'itethessélt, sok emberre', ~ok'jó 
barátra, sók pénzr(', sok erőre és jó hirnévre vagyon szükseg, a'm'elf
lyekkel csak igen csekély mértékben birna egy, rtiaguni( köic'SI ·va~ 
lasztott császár. 

Én tehá:t, miután olly sokáig tusakodt"am magamriui.l (~o"nd'á az 
érintett érsek), s egész áhitattal kértem vol'na az Istent~ hogy· nyitná 
meg elmémet és a tieteket, s mutatná meg a helyes utat e migy· sztlli~ 
ség közepett, végre i~ azon meggyőzödéere jutottam, hogy' telcintet be 
,vévén a birodalom és Németország szüksl!gét, a jelen' kor öslize's ké:. 
resztény fejedelmei között egy sincs alk'almasabb; söt nincs is olly 
alkalma.s egyén a császári méltóságra triint a'usztriai Ká~oly spanyol 
király i akiben ha megvolnának is démelly olly dolgok, mellyek né· 
mellyikíinkben némi aggodalmat szülhetné"r'aek', mind&:Záltal be fogjuk 
látni, hngy másokban több és sokkal jelentékenyebbek le'szriek·t~~ 
láthatók. Károly ugyanis nén1At származásu s ta'rtótnil.riyok'D.t bir 
Németországban, s épen nem ll\ het részéről attól tartani, hogf a bi
rodalom valamellyik szabad területét a szolgaság' járma· alá fogna 
hajtani. És látván, hogy mi megtartjuk a törvényeket és eskürlket, 
ö is meg fogja tartani a magáét, hogy t. i. a' birodnhrlat má'sóltra' at
ruháZni nem fogja, azt tehetségéhez k~pest gyarapitandja; szkbads!ic 
gnnkat fentartandja 8 a keresztény vallásttak ör151Cké védője leend~ 
És ami e tekintetben a legfontosabb az az, hogy önöknek épen' ugy' 
mint nekem vagy bárki másnak biztos tudomások lehet arról, hcigy 
azon ifju felette dicséretes és nemes természetü, erős testalkat'u, a fa~ 
radairnak közepett edzett es ki tartó, a kihallgatásokat illetőleg köny
nyen megközelithetö, feleleteiben kegyes, idegen minderi' kegyetle'n
ségtöl, bőkezű, nagylelkű 1> különösen élénk és bámulandó eloíéjü; 
És ha tekintetiinket az ö atyjára Fülöpre s nagyatyjára Miksára for
ditjuk s elgondoljuk, minö kegyes terméí!zetüek és'jók valáhak ezek 
alattvalóik iránt, továbbá minö igazságosak e milly iga~án ezerették 
Nétnetországot, csaki~ miuden jbt remélhetünk és várhatunk töle. S 
ha az igazat megvallva még nagyon fiatal is, mií1denesetre olly: kor· 
ban van már, hogy képes lehet. k<'rtm\nyozni, mállrészről pedig 
igénybe fogja vehetni nagyatyja tanácsosait s Németország legjele-
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sebb fejedelmeit. Ami azon hátrányt illeti, mcllyct c tartomány és 
birodalom azáltal szenvedne, ba ií Németországtól hosszu ideig távol 
lenne, mi azon segíthetünk, ha t. i. öt törvény által kötelezzük s vele 
eskü alatt megigértctjük, hogy ezen országot elhagyni nf?m fogja. 
Azon pedig épen nem lehet kétkedni, hogy azt nem fogná örömest 
megtenni, részint mert a császári teendők ottan fogják öt tartani, 
részint mert ekként közelebb leszen Olsszországhoz, hol állama és 
országa vagyon, s n;1ég inkább azért, mert Németországban és Flan
ciriában sok tartományt bir. És épen a legjobb időben leszen itt, 
midön t. i.'a törökök által annyira fenyegettetünk, midön szükséges 
leszen határainkat a francziák ellenében megvédeni, tőlök Olaszor
szágot elfoglalni s a vallási viszályokat kiegyenlíteni. Ezen és más 
okoknál fogva (mondá az érsek), mellyeket mellözni akarok, nem 
annyira a rövidség okáért, mint inkább azért, mert biztos vagyok, 
hogy önök uraim azokat épen olly jól, mint én, söt talán jobban is 
ismerik, nekem ugy tetszik, hogy az Isten e zavarteljes időkben és 
a jelen körűlmények között a császári méltóságra nem fog alkalma
sabb egyént javasolni ausztriai Károlynál, ki követei és levelei által 
annyi szerénységgel kijelenté nekünk s1.ives készségét, amint azt 
önök mindnyájan látták. 

Azt mondják, szentséges atya, hogy a mainzi választó-fejede
lem ezen szavai nagy zavart idéztek elé a többi valasztók elméjében 
s hogy ezek egymással értekezvén a válaszszal Hikhárd trieri érse
ket, egy igen ügyes és rnély itéletü de különösen nagy tekintélyű 
férfiut bizták meg. Aki beszédének kezdetén azt mondá, hogy évek
kel előbb azt hallá, miként egy jós megjövendölte, hogy ausztriai 
Miksa leendett Németország utólsó császára. Amit eddig nevetséges 
dolognak tartott ugyan, de rnost teljesen hinni kezdi azt, látván, rui
ként igyekszik a mainzi választó-fejedelem szép szavaival oda mü
ködni, hogy egy idegen választassék császárrá. Valóban ö nagyon 
csodálkozik azon, hogy az érintett választó-fejedelern a jelen körűl
mények között eléje tenné Károly spanyol királyt Ferencz franczia 
királynak,. s hogy ö már előre sajnálkozott Németország állapotán, 
amellynek, ha ök a ~égiek példáját követnék, nem lenne sztiksége 
idegenekre, kik megnyervén azt bizonyára nem mulasztanák el a 
szolgaság járma alá hajtani. Azért, hogy ugyanazon rendben szól
jon, mellyet az érsek beszédében követett, legelőször is az esküt és 
törvényt fogja érinteni. A törvényt illetőleg ugy látja, rniként az 
érsek arra alapítá okoskodását, hogy idegen választatván császárrá, 
ki nem fogna állandóan Németországban tartózkodni, a birodalom 
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ekként sokat szenvedne s lassankint idegenek kezére jutna. De ha 
ii ezt érti a törvény alatt, akkor épen olly kevéssé választható meg 
egy spanyol mint egy franczia. Ha pedig a törvény megengedné 
Károly megválasztatását csupán azért, mert a birodalomban néhány 
tartományt bir, akkor l<'erencz szintén megválasztható, ö is birván 
Lombarcliát és Arli-t, mellyek hasonlóképen a birodalom részei. 

Ugyanazért meg akarván fontolni, mellyik lenne a kettő köző! 
alkalmasabb, szükséges visszaemlékezni azon időre, midön Franczia
ország össze volt kapcsolva Németországgal (af!li a frankok korában 
volt, kik szintén Németország népei), a birodalom sokkal boldogabb 
s dicsöségben sokkal gazdagabb volt, ugy hogy mindegyikökne}t 
örülniök kell, ha olvasván a történelmet lelkök elé idézik azon nagy 
tetteket, mellyeket ama nagy franczia császárok véghezvittek. Most 
tehát, midőn ismét kedvező alkalom kínálkozik a birodalmat azon 
állapotba visszahelyezni, semmi áron nem kell azt elszalasztani, any
nyival inkább, hogy tudva lev(í dolog, miként a pápa, a velenczeiek 
s Olaszország összes fejedelmei ugyanezen véleményben valának. 
Ezenkivül mindenki igen jól tudja, hogy a franczia nemzet természe
ténél, törvényeinél és azokásainál fogva felette hasonlit Németország 
népéhez, mig ellenkezőleg a spanyol nagyon különbözik attól j s va
lamint a francziák szeretik és czirogatják a németeket, ugy a spa
nyolok gyUlölik és megvetik azokat. 1'ovábbá :F'rancziaország szom
szédsága Olasz- és Németországgal sokkal előnyösebb az egyensuly 
fentartására mint Spanyolország távol fekvése ; mert valami zavar 
támadván Németországban, vagy a török betörvén Magyar- vagy 
Olaszországba, igen nagy haszon leszen olly közel szomszéd császárt 
birni, minö a franczia király lenne. S ha már most a belsö értékről 
kell szólani, ö nem tagadja, hogy bizonyos tekintetben a nép közvé
leménye szerint a spanyolok jó katonák ne lennének, de mindazáltal 
a mélyebb belá.tásu egyének sokkal jobban megitélhetik és megbi
ráihatják azt, mit a spanyolok Olaszországban valaha véghezvittek. 
Ezenkivül mellőzvén a már emlitett távolságot, nagyon ismeretes 
dolog, hogy a spanyolok azon nagy költségek miatt, mellyeket a ha
józásra tesznek, nem képesek valami nagyra, sem pedig nagy had
seregeket külföldre nem küldhetnek j hogy továbbá a francziák a 
a néJDetekkel valamint az ütközetekben és fáradalmakban ugy a di
csőségben és zsákmányban egyaránt osztoznának; de a spanyolok 
minden jó sikerért, melly az q jelenlétökben vivatik ki, minden di
csőséget maguknak tulajdonitának és ezáltal szemtelenek és gögösek , 
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loszn~k. A n\eHy ·el!etb~n Németország taplHIZtalni fogná, hogy 
győzni sokkal nagyobb szerencsétlenség mint legyözotni. 

Azután ha a franczia király választatik meg császál'l'á, nincs 
mit félni az olaszorsziigi háborutól, miutlln bit:ja már Mihmot, melly 
az ö országának szomszédja. Ami pedig azt illeti, hogy Nápolyhoz 
való igényét érvényesiteni akarná, mi tanácsolnők neki, vagy ha ugy 
tetszik eskü által kényszeritenök öt, hogy nyugodtan maradjon, s 
ugyana~t tennök a fiandriai ügyeket illetőleg is, amellyek azonban 
épen nem érdekelnek bennünket olly közelröl, mint azt az érsek 
hillni szereti' s előttünk bebizonyítani akarja; mert jóllehet olly kö
zel szomszédaink is, mindazáltal Németor>izágga:l soha nem áHottak 
sem szövetségben sem pedig igazi és öszinte barátságban; mindig 
ugy tekintettek mint akik semmiképen sincsenek alávetve a mi biro
dalmunk törvényeinek, és a közös szükségek fedezéséhez csak olly 
k~véssé járultak mint az angolok és schweiziak vagy mondhatnók mint 
az· arabok és tatárok. Továbbá a franczia király olly hatalmas lévén 
országában) s majd egész Lombardia akaratától függvén s különösén 
leggazdagabb és a szükséges eszközökkel leginkább el lévén látva 
remélni engedi, hogy mindjárt császársága kezdetén fényes tettek és 
nagyszerü vállalatok által akar kitünni, s hogy fi.íleg a törököt Ma• 
gya.r· és Olaszországból kiiizendi, ekként biztosítandó Németorszá~ 
got, mellynek kormányát kezében tartja, s amellyet saját országa 
védfalának vagy előcsarnokanak tekint De ha ellenben Károly spa
nyol király választatik csá.szárrá, bizonyos lehet benne mindenki, 
hogy Németország, Flandria és Olaszország lángba fognak borulni, 
miutá.n Károlynak ezen esetben legelső tette leend Milanot a franczia 
királytól visszafoglalni s ha ez neki sikerült, magát megboszulandó 
~1rancziaországba törni ; ezalatt pedig. a török· minden erejével be
ront Magyarországba s egyáltalában lehetetlen leszen utját állani, e 
két leghatalmasabb király egymás közötti háborujok által lévén el
foglalva. És ba a pápa; a franczia király által zaklattatva, semmis
nek és törvényellenesnek fogja· nyilvánitani választásunkat? és ez 
esetben előre tudhatjuk, minö zavar fog abból keletkezni; bát ha· 
még tekintetbe veszszük azt· is, hogy Károly császárrá válaeztatása 
esetében a spanyolok a mi erankkel Francziaország ellen védetve 
kedvet kapnak egilsz Olaszországot hatalmokba keriteni s azt orszá
gukhoz kapcsolni, anélkül hogy eszök ágában' lenne visszaadni a bi
r«:~dalomnak allt, amí törvényazerüleg ezt illeti. Ami pedig az egyik· 
vagy másik természetét és erkölcsi tulajdonait illeti, én nem vonom 
kétségbe, hogy Károly csakugyan kegyes természetil és szerény fér-
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fiu; de még olly lia.tal, hogy nem birhat uon erényekkel, mellyek 
egy olly fejedelemben megkivantatnak, kinek egy illy nagy és jelen
tékeny birodalmat kormányoznia, s ami több az egyház zavart ügyeit 
rendbe hoznia kellend, amiut azt az érsek igen bölcsen megjegyzé. 
Mindezekot Ferencz király tökéletcsen megteheti , ö ugyanis mély 
belátásu, nagy eszü s mint illyen nagy gyöuyört talál az olvasásban 
s 'ami fö dolog a vallási ügyekben mindig tudós és szent életü fér
fiak tanácsával él, ezenkivül pedig a hadi dolgokban rendkivül nagy 
tapasztalattal és sok jártassággal bir. Ennélfogva Ferencz, ki már 
érett férfikorában van, annyival felülmulja a még. éretlen Kalrolyt, 
mennyivel a tények a reményeket és véleményeket, kőzönaéges6D 
ismert dolog lévén nemcsak az, hogy milly vitézül foglalta el Mila.
not, de egyszersmind az is, milly dicsöséggel teljes gyözelmet vivott 
ki a legvitézebb népen, a schweiziakon, kik egé~zen Cajus Julius Cae
sar idejéig majdnem győzhetetlenek valának. 

{\zután hozzátevé, miként az érsek, noha beismeré, milly hát
rányos lenne, ha a császár. Németországtól távol laknék, mindazáital 
arrúl akarta öket meggyőzni, hogy nyugodt lélekkel fognák azt vi· 
seloi, de ö épen nem látja be, miként lehetne ezen nyugalom eazkö:
zölhetö akkor, midön a császár spanyol alattvalói kivánata folytán 
majdnem állandóan nálok tartózkodván, ezalatt Némdors~ majd 
polgári háboruk által zaklattatnék1 majd pedig a törökök álta.l nyug
talaníttatnék és pusztitta.tnék. Amikor a birodalom és Németország 
hasonló lenne a nagy tengeren evező hajóhoz, melly minden: oldal
ról a szélvész által hányatik, s ameilynek ura. vagy kormányosa a 
szárazföldön van. Ezenkivill a császár Spanyolországban lakván 
folytonosan spanyol, flamand, burgundiai vagy olasz miniszterek •ál
tal környeztetnék, s ekként soha sem értesülne helyesen ami ügye
inkről, de általában hamisao s csak ugy, amint ezen ministerek és 
tanácsosok akarnák ; de föltéve, hogy olly híven és igazán értesülne 
azokról, amint mi azokat leveleink vagy követeink áltaLeléje ter
jesztjük, s megengedve, hogy azokra vonatkozólag a kellő iotézke· 
déseket megtenné, mindez olly lassan és kél!őn történhetnék 1meg; 
hogy a legtöbb esetben a gyógyszer akkor érkeznék·meg, midőn már· 
a betegek eltemettettek. És ha, mint hihető, oémelly roszakaratu 
hontitársaink vagy más idegenek bujtogatásai következtében Német
országba jőne, megfenyítendő azt, ki nem annyira·az ö mint inkább 
ministerei kegyét nem birja, bizonyára idegen•katonáktól•környezve 
érkeznék meg, már pedig el lehet képzelni, nrinö· báaásmódbao ré
szesitenék azok e tartományt. 
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Következésképen ezen P.s sok más okoknál fogva (j azon véle
ményben van, hogy ha a német császári koronának ez idő szerint 
csakugyan egy idegen fejét kellene ékitcnie, bizonyára sokkal in
kább egy franczia mint egy spanyol birja azt; és ha a törveny vagy 
eskü tiltja nekik, hogy egy francziát válaszszanak, csupán azért mert 
ez idegen, ugyanazon törvénynek és eskünek tiltania kell azt is, hogy 
egy spanyol választasiiék meg, sokkal idegenebb lévén ez egy fran
cziánál, akár eredetét és a benne folyó vért, akár pedig lakhelyét és 
szokásait tekintsük. Nem is szükséges holmi szőrszálhasogatások

kal azt akarni elhitetni, hogy Károly német volna; de minden ál
okoskodást félre téve inkább egy ollyat választani, ki német szár~ 
mazására, szokásaira, természetére és nyelvére nézve, amint azt az 
érsek beszédének második részében már előbb inditványozá. Jólle
het ugyanis némelly ellenvetésekkel kisérte e javaslatát, azt mond
ván, hogy ezen német származásu császár hadi erejének csekélysége 
miatt a köteles engedelmességre nem igen számíthatna, s követke
zésképen inkább kárára mint hasznára lenne birodalmunknak, mind
azáltal ha csakugyan nem akarunk egy ollyat választani, ki már sze
mélyében elegendő tehetséget és vitézséget öszpontosit, ottan leszen 
Németország, melly elég erővél bir annak eszközlésére, hogy császá
rát féljék és tiszteljék, s hogy annak minden vállalatát siker koro
názza. Elég legyen például felhozni Rudolf császárt, ki Miksát tizen
egy évvel előzte meg, s aki maga felette csekély erővel rendelkezett, 
mindazáltal erényes és bátor lévén , nemcsak alattvalói félték, de 
egyszersmind a szomszéd királyok is, s nagyban öreghité a birodal
mat, melly akkor felette kicsiny s annyi háboru következtében csak
nem tönkre vala téve. Ezenkivül emlékezhetünk még, milly jó vé
leményben állott az idegen fejedelmeknél különösen pedig XI. Lajos 
franczia királynál Miksa, s nem másért mint azon erényeiért és vi
tézségéért, mellyekkel olly nagy mérvben birt. É~ végre ha Német
ország fejedelmt~i valaha jó hirnévben és közbecsülésben állottak, 
ugy azt különösen a mostanróllehet elmondani, a többek közt három 
igen jeles fejedelmi ház lévén itten, t. i. a bajor, szász és branden
burgi, mellyekben olly \titünö férfiak találtatunk, kik minden tekin
tetben alkalmasak a császári méltóságra. Azért ha ezek közül vala
meilyiket megválasztjuk s azt mi erőnkkel támogatjuk 1 nincs mit 
tartani az idegenektől, és dolgaink jól fognak menni, csak mindany
nyian egyetértsünk. Mellözvén tehát az idegeneket válaszszunk csá
szárt a mieink közöl , lévén számos honi példánk között néhány 

· nagy hatásu is, illyen példa, hogy csak egyet emlitsek, Corvin 
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Mátyáii magyar király, eme vitéz és szerenesés ha1·czos. Épen itt 
van most Fridrik választó-fejedelem, ö igen jól tudja, hogy egykor 
atyjának az emlitett király hadat üzenvén, amint látja, hogy egy 
erös és vitéz hadsereggel kell szcmbeszállania, elhagyta lelki-ereje 
és bátorsága. És igy remélhető, hogy a mieink egyikét választván 
császárrá, nemcsak általunk, de mindenki által tiszteletben fog az 
tartatni. 

A trieri választó ezen beszéde után, mint értesülök, Fridrik 
szász herezeg szólott, ki számos indokokkal támogatván szavait a 
többek között azt mondá, hogy a franczia király a törvények szerint 
császárrá meg nem választathatik, Károly azonban mint német feje
delem igen j kiilönben is kétségkivüli dolog, hogy ma nincs nála ha
talmasabb fejedelem: de mindazáltal neki ugy látszik, miként bizo
nyos törvények és f eitételek alatt kellene öt császárrá választani, 
hogy ezek által mind Németország szabadsága és a birodalom növe
kedése biztosittaesék, mind pedig azon veszélyek elháríttassan ak, 

' rnellyeket a mainzi és trieri válarn·,tók felemlitettek. Es igy már igen 
későre haladván az idö, hallom, hogy a trieri érsek fel akarván aliani 
azt mondá, rniként ö valóban tudta Németország közellevő átalaku
lásának sorsát, de hogy míndazáltal, látván miként n többiek ama 
véleményben volnának, ö szintén belenyugszik abba j és igy minden 
más határozat nélkül szétoszlottak. 

C) 194-i k l a p h o z. 

Roma kipusztitH.sa a Colonnák által. 

Az akkori helyzetre nem csekély világot vet a következő két 
levél, mellyeket 1526-ik évi oktober havában Girolamo Negro Mar
cantonio Micheli-nek Velenc~ébe irt: 

" . ' .. Azt gondolom, hogy arnilly jó keresztény katholikus ön, 
el fog jőni a jubileumra s néhány élvezetes órát töltendünk együtt, 
remélvén, hogy akkorára megszünnek vagy legalább tova vonulnak 
a hadi zsibongások. Azt hiszem, miként olly csodálatba ejté önt a 
Lombardiában kivivott siker, hogy nekem néhány nap óta nem is 
irhatott. Valóban maga a császári párt sem várt illy nagy szeren
esót si.ít' nP.m is fordult meg illyesmi agyában. A császártól jó vá-
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laset remélnek, és senki sem kétkedik az ö jó indulatáról a velen
ezei köztársaság iránt ; amit én is rendkivül óhajtok Olaszország és 
a mi nyugalmunk végett. 

"A capua'-i érsek egy kemény és ~;zokatlun esetet b~szél Ale
andro főpapról, a b r u n d us i-i választott püspökről, ki nuntius volt 
a legkeresztényebb királynál ; aki is a harcz legnagyobb hevében, 
amaz iszonyu zavarban , mellpu\1 rémletesebb nem is képzelhető, 

püspöki öltözetheu megszökvén, a spanyolok kezei l(özé jutott, kik 
öt elfogták, s különben nem i8 ÖHtuervén öt, fenyegetésekkel és szi
dalmazásokkal ana kényszm·iték, hogy háromezer arany váltságdijt 
fizessen, és magok után vezeték öt az egész táboron át, gyakran ki
törvén ellene s keserü szavakkal arra nógatván öt, hogy l:lket kö
vetné. A szegényke reszketve futott utánok s nem akart velök spa
nyolul beszélni sem pedig megmondani, hogy ö apostoli nuntius 
volna. Azután Páviába érkezvén, az alkirály és Pescara őrgróf ellitt 
felfedeztetett kiléte, akik nagy bajjal kiszabaditák öt fogság:l.ból; 
mindazáltal lelkiismeretében köteles volt ama spanyolok mindegyi
kének kétszáz aranyat fizetni. Azt hallom, hogy Velenczébe megy; 
t'öle meg fogja ön hallani kellemetlenségeit. 

l 

" ... Itten egy hirdetmény bocsáttatott ki, mellyben megha-
gyatik, hogy egy nyomdász se merészeljen valamclly uj akár latin 
akár olasz irományt kinyomatui, ameily a fö udvarmester jóváhagyá
sával ellátva nem volna. Erre egy elegia szolgáltatta. a fó okot, 
ameily legujabban ism e r e t l e n ll z e r z ö t ö l a franczia király 
elfogatásáról jelent meg, amellyben a pápa és császár összeveszíté
sére czélzó dolgok s más illy oktalanságok foglaltattak. Kutatták 
a szerzöt, de nem találtathatott fel az ... 

"Szent Mátyás ünnepét megelőző uapou, reggel ~;zobámban öl
tözködvén, a szomszédságban azon mol'Bjt hallom, hogy a Colonnák 
a Santo Janni kaput elfoglalták, s hogy boszuval eltelve Rómába 
sietnek. Nem hittem ezen dolgot, mert tudomásom volt a fegyver· 
szünetröl, melly nrnnkkal két héttel előbb köttetett s ameily által 
ö szentsége megnyugtatva elbocsátotta. .a gyalogságot, melly Spoleto
ból s más helyekrl:ll jött. Mindazáltal felvilágosítást szerzendö ma
gamnak, azonnal a palotába siettem, s ruidön a datarius ur azoháiban 
volnék, küldönczök érkeztek, egyik roszabb ujsággal mint a másik, 
azt á.llitván, hogy az ellenség már belépett Rómába s hogy Colonná 
bíbornok Ascanio Colonna és más főurakkal együtt már a Santi 
Apostoli v á r os r és z b e n saját lakáLan vagyon, honnét a transte
vere-i uton Sz. Péter felé haladnak. ltlindenki megrémült s mindE'n-
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kit elh~gyott bátorsága, Ját ván, hogy nincs mó~ ellenáll~JJi sokk_. 
kisebb számu olienségnek sem, hát még nyolc~ezer kétségbeesett 
és dühös egyénnek. 

"Urunk azonnal összehivatá a bibornak urakat, s miután ~eg
é,keztek volua, eléjök terjeszté a:G esetet, s rövid tanácskozl\.1 utá.n 
abban állapoutak meg azok, hogy két bibornok külde11sék " Co}Q& 
ná.khoz, velök értekezendök s öket megkét·dezendök, mit akarnának, 
egyszersmind pedig a fegyverszünet megszakítása ellen tiltBkozan
dók; továbbá hogy u~ás két bibornak a Capitolium ba küldeSI!ék, a 
népet összehivan~ók s azt az apostoli szék és a pápa védelm~re buz
ditandók. A Capitoliumba Campeggio és Cesarini filpapok men~k, 
de a római~kkal mit sem végezhettek, mindnyájan meg lévén eze~k 

rémülve, s elégnek tartváu az eseményekllt összetett kezekkel azem
lélni. A Colonnákho.z D elia V alle és C y bo bi.bornokok mentek, de 
\lasonl.óképen mit sem végeztek, miutáu a Colonnák még kihallgatni 
sem ~karták öket. Visszatérvén tehát winden válasz nélkül a pá· 
pai palotába, s u.-unk rnindig roszabb hireket \'évén az ellenség elö
nyomulásáról, rá hagyá magát beszéltetni, hogy néhány bibor(lokul 
és főpappal s azon kevés értékesebb holmijával, mellyet e ~agy za
varban összeszedhetett és magával vihetett, a várba huzódjék. 

"Azontul hogy ö szentsége a várba vonult, én két őránál tQv$.hb 
mhg f palotában 11,1~1·adta.m s kedvem volt ottan tartózkodni, nagyobb 
biztosságban érezvén itten magl!oijlat mint l!ikomb6'n, miután a palot4 
erő~ volt s emellett ellátv~ ágyukkal és őrséggel. De midön láttam, 
hogy a schweizi őrség a pápa parancsára a palotát elhagyta e a várba 
vonult, haza mentem, ~isérve GiacoQio Cocco urtól, kinek kedve volt 
házamba jőni, melly alkalmasabb leendett számára j és avval ö uj 
&zobájába, ment, m.dlyhe háro;m nappal előbb lépett be, én pedig 
szintén a magaméba. Alig mult el c~y felóra, wegütik fülemet a~ 
ellenség iszonyu orditásai es kiáltásai, ameily részint a Szentlélek 
kapuján, részint a Bagnacavallo szőlöhogyen át jött be a városba, 
miután visszanyomta volna azon csekély szánnJ gyalogságot, mellyet 
a datarius ur ama kapu őrizetére rendelt ki. Azok, kik az emlitett 
szölöhegyen át jöttek be, Corfu főpap kel·tjébe és házába rontottak, 
s an111!ok lovait elvitték j ő maga egyéb holmijával előbb Araceli hi
borna~ házába s innét a várba futott, és oda szerenosé11en el is ju
tott; evvel Aracali háza mindjárt az elsők között kiraboltatott, a bi
boruok maga ezUstnemüivel a várba menekedvén. 

"Az ellenl!ég az egész ó városban elszéledvén 1 elfoglalta a 
pápni palutl\t, huv~ -- miut:ín ~vár 4gytlitól féltek - ré~int a S~ent 
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Péter lépcsözetén, részint az istállókhoz vezető uton s a Szent Péter 
előcsarnokába nyiló ajtón át nyomultak be, u~y hogy a palota min
den oldalról elfoglaltatván, az ugyszól ván egészen kiraboltatott, ide 
értve a pápa ruhatárát és szobáját, a Szent Péter és a p;ipai palota 
közös és titkos sekrestyéit, a föpapok és udvaronczak szobáit, a pápa 
és más magán személyek istállóit j az ajtók és ablakok összetörettek 
és szétromboltattak, kelyhek, keresztek, pásztorhotok és a legértéke
sebb ruhák s díszítmények elraboltattak, sőt a tekintélyesebb egyé
nek, kik ottan találtattak, fogságba ejtettek. És mig ezek igy bán
tak a pápai palotával, mások ugyanazt tevék a magán személyek, 
meateremberek és udvaronczak házaival, kik az arrnellino-i uton azaz 
az ó-városban laktak, mert az uj városba nem mert az ellenség be
vonulni, félvén a vár ágyuitól, mellyek foly~onosan dolgoztak. A leg
elöbb kirabiott házak között volt a szegény Giacomo Coccoé is, kit 
azonfelül hogy minden vagyonát és pénzét sőt öszvérét is elvitték, 
még kínoztak is, hogy váltságdijt csikarhassanak ki tőle, s már fog
ságba valának öt elhurczolandók, ha egyik szolgája az ellenség so
raiban szolgáló honfitársaival meg nem érkezik, kik azon ürügy alatt, 
hogy ·Öt fogságba viszik, az ellenség között magukkal ragadják s Ti
berio Muti ur házába vezetik. Igy söt még roszabhul járt az apos
toli szék titkára, gvangelista dei Brevi, ki miután mindenéböl ki
fosztatott, saját öszvérén szörén ülve fogságba hurczoltatott, jóllehet 
késöbb többekkel egyetemben kiszabadittatott. 

"Visszatérek a pápai palotába, mert illy rendetlenség közepett 
nem vagyok képes rendet tartani. Sadolcto főpap szobája és istál
lója kiraboltatott, ö maga az Angyal-várba menekült. A folyosóra 
nyiló szobák majd mind kipusztíttattak , kivévén a Campeggioét, 
melly néhány spanyol által azon ürügy alatt, hogy az már el volna 
foglalva, megvédetett. Ridolfi egészen kiraboltatott. A datarius 
vagyona jó részét a várba viteté, de mindazonáltc:~.l ö is elég kárt 
szenvedett j a többek köEt hatszáz arany érték ü gyönyorü porezel
Ián edényei összetörettek. A paradicsom szobái mind kiraboltattak. 
Vianesio urnak valamint Chiericato pltspöknek, ki épen akkor Ró· 
mától távol volt, mit sem használt, hogy császárpártiak valának. 
Urunk helyetnökének sz'obái a szomszéd helyiségekkel együtt ugy
szintén Alcionio laka mind kiraboltattak. 

"Az ö szomszédja Berna tökéletesen kifosztatott j söt vagyonán 
kivül el akartak még vinni tőle egy csomag levelet is, mellyek a da
tarius urhoz valának intézve, kinél Ber na Sanga helyett szolgált j· de 
valaki elkiáltván magát a t em p l o ru, a t em p lom, ott h:lgyták 
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azokat. A pápai palotában levő hivatalok pénztárai miod kiraboltat
tak s több más helyek. ugy hogy röviden szúlva a palotában felette 
kevesen kerülték ki azt. A könyvtártól az ellenséges katonák jó 
borravaló által eltávolitattak: de az örök elfutottak. A brundusi ér
sek l e g föl e b b e g y ó r á v a l e l ö b b me n ek ü l t R 6 mába 
s a várba futott i de a városban levő háza, hol családja volt, kirabol
tatott. Marone elveszté mindenét, huszonhét aranyával együtt, mely
lyek ezobájában voltak. Ö ekkor a poeniteotiaria közeléhen volt a 
haza felé tartott, midijn az ellenség már Rómába bevonult, beazaladt 
tehát a poeoitentiariá.ba a melly teljesen kipusztittatott, IS maga egy 
fedél alá menekült, hol félholtan feküdt részint a minapi betegsége 
után fenmaradt gyengeség, részint pedig a félelem miatt. Én magam 
minden pillanatban hasonló sorstól rettegtem, de azohám fekvése meg
mentett. Az elleoséges katonák ugyanis azon utczából, mellyben 
voltak, nem jöhettek az én utczámba, anélkül hogy át ne vonuljanak 
az uj-városi uton, mellyre a vár ágyui szüoet nélkül tüzeltek, s ba 
néhánynak sikerült is hozzánk eljutni, azonnal lelövetttlk azok a szo· 
báink átellenében lévő várfolyosón álló vadászok által, és . valóban 
magam is láttam, hogy vagy négy katona a golyóktól találva abla
kaim eliStt rogyott össze. Ekként a mi utczáok a fal mellett, hála a 
várnak, bántatlanul maradt i de ba az ellenség huzamosabban meg
szállva tartja a már elfoglalt palotát, bizonyára több másokkal együtt 
ki nem kerülhetjük, hogy a ki:ivetkezö éjszakán ki ne raboltassunk. 

"Az ellenséges csapatok most, akár azért, hogy megteltek zsák
mánynyal, mellyen tul ezerettek volna adni, akar azért, mert attól tar
tottak, hogy a rómaiak a pápa védelmére fegyvert ragadhatnának s öket 
két tüz közé szorithatnák, bus z o n n é g y óra tá ján kivonultak de olly 
nagy rendetlenségben, hogy bármilly .csekély számu gyalogság azét
verbette és zsákmányuktól megfoszthatta volna öket. Valameny
nyire üldöztettek is egészen a Sixtus hidig, s a Colonna városrészébe 
buzódtak. 

nŐ szenlsége még ugyanazon estve ma~ához kéreté don Ugo 
di Moncadá-t, császár ö felsége s az ellenséges hadsereg fővezérét és 
helytartóját, ki miután a pápa két unokaöcscsét, Ridolfi és Cybo bi
bornokokat, kezesekül megkapta volna, bejött a várba urunkkül al
kudQzásba bocsátkozandó, és elkezdtek a fegyverszünetről értekezni, 
de mi sem végeztetett e tekintetben, mert olly dolgokat követelt, 
mellyek teljesitbet/Sk nem valának. Mi ezen éjszakán át nagy féle
lemben voltunk, attól tartván, hogy a város másodszor is meg fogna 
támadtatni ; elutazni s vagyonunkat más helyre szállitani nem vala 

XV. ·73 
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biztos. Másnap reggel a külvárosból mindenki Rómába takarod<~tt, 
és ekként én is, nem akarván okosabb lenni másoknál, a Colonna'vá· 
rosrészben lakó némelly barátaim házába huzódtam. 

"A következő napon egybegyülvén a bíbornok urak s a feje
delmek valamennyi követei, a fegyverszünet néhány homályos és 
még nem értett feltételek alatt három hónapra megköttetett. Elég az 
hozzá, hogy a Colonnák bejövetelök után harmadnapra. Rómából gaz
dag zsákmánynyal terhelten kivonultak. Most mindig többen és töb
ben állanak a pápa részére , de természetesen későn. Ő szentsége 
még folyvást a vát·ban tartózkodik, s mindenki visszaté~ a városban 
lévö szobáiba, mellyek sepr,ö nélkül jól kisepertettek. Es igy ma én 
is visszatértem a városba, attól tarh•án, hogy szobámat saját kato
náink elfoglalhatnák. 

"Az elrablott vagyon értéke meghaladja a háromszáz ezer ara
nyat. ·Ma egy hirdetmény bocsáttatott ki azok ellen, kik a rablásban 
r~ztvettek vagy a rablott jószágból valamit megvettek volna, és ku
tatás altl. vétetn~k ~ spanyolok és rómaiak házai: do azt hiszem, hogy 
& zsákmány nagy részét a katonák magokkal vitték," 

D) 233-ik I a p h o z. 

Pier Luigi Farnese halála. 

Némellyek egyenesen tagadták , mindenki előtt pedig kétes 
volt, ha vajjon V. Károly részes volt-e a piacenzai forradalomban. 
Ireneo Affo atya megírta Pier Luigi Ji'arnese életét, melly azonban 
nem látott napvilágot, mignem Pompeo Litta lovag kevéssel előbb 
közrebocsátotta azt. Ez vétkül rója fel az :Htala kiadott munka szer
zöjének, hogy "az olvasó figyel~nét minde!l lépten megzavarja holmi 
régi krónikák és levelek töredP.keivel, mellyek egyébként is olly ma
dorban vagynak irva, ameily előttünk teljesen szakatlan ;" és .pedan
teriának nevezi, hogy illyképen egyenlőtlen mozaikká alakitja át a 
történeti elbeszélést, ameilyet soha nem kellene félbeszakitani." 

El8ttünk pedig épen ezen levelek teszik Affö munkájának leg
becsesebb részét, s azokból világossá leszen, milly roszakarója volt 
V. Károly Farnese herczegnek azért, mert ez Francziaországgal tar
tott, s mert maga Károly egy idö óta birni vágyott Piacenzát, a Pó 
eme kulcsát. Azután Don FernaJ}do Gonzaga, milanoi kormányzó, 
különös gyülölettel viseltetett Farnese. herezeg iránt, ellenezvén ez 
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neki Soragoa megszerzését. Az akkori politika legpiszkosabb fon
dorlatainak egyike vétetett tehát igénybe ellene; a mellyet megis
mervén, nem fogunk csodálkozni , ha látjuk 1 hogy a kormányzó a 
csáBtár előtt e g y l o p á 11 t 1 e g y r a b l ás t hoz javaalatha, igy 
nevezvén ö maga is ama tényt. 

Arra kezdé tehát don Fernando V. Károlyt izgatni; hogy ne 
várja be ill. Pál pápa halálát, amint ö akarta, s 1547 évi február 
1-röl igy ir neki: 

11 A pápa éltében Pierluigi Farnese egész biztosságban szuoya· 
dozik az ö árnyékában, nem is fordulván meg agyában azon gyana
kodások, mellyeket bizonyára táplálni fog, ba egyszer ezen vMtljét 
elvesztette; következésképen nagyon hihető, hogy akkor sokkal job
ban fog vigyázni birtokára, mint jelenleg. Ugyanadrt azeretném 
tudni, hogy azon esetre, ha a pápa éltében valameily látazólagos ok 
kinálkoznék az emlitett terület elrablására1 megengedi·e Felséged, 
hogy én azt megtegyem, természetesen, miután megtettem1 azt levén 
mondandó, hogy azt a magam fejétől, Felséged rendelete és tudta 
nélkül hajtottam végre, hogy igy ezáltal Fel&éged ment legyen azon 
szemrebányástól, melly érhetné, ha azt Felséged rendeletére vinném 
végbe." . 

A császár felhatalmazta öt arra s a kormányzó c\akhamar ek
ként értesité öt további terveiről : 

"Legközelebbi levelemben számot adván Felllégednek Pier
luigi Farnese herezeg eljárásáról, és szóba hozván a pármai és pia
cenzai Ügyet, azt mondám, hogy sok oknál fogva jobbnak látnám azt 
a pápa életében mint halála után végrehajtani, s egy11zersmind kér· 
tem Felségedet, adná értésemre, vajjon azon esetre, ha a pápa élté· 
ben valameily látszólagos ok kinálkoznék Piacenza elrablására, tet
szésével találkoznék-e annak megkísérlése. Felséged azt felelte ne
kem, hogy a dolog ellen mi kifogása sincs, csakhogy mieUStt annak 
kiviteléhez fognék, eziránt Felségeddel értekezzem, s hogy különösen 
írjarn meg a módot és formát, ameilyet ezen ügyben követni sd.odé
kozom. En tehát ezennel el!Sállok avval, miután e dologban, melly 
Felségedre nézve olly fontos, nem mulasztottam el már jó illő óta 
fürkészni azon módokat és eszközöket, mellyek ezéihoz vezeth~tnek. 

És ~en módon,. melly most agyarnban felvillan t, amint azt alllbb ki
fejtem, sokkal könnyebben kivihetiSnek tartom e tervet jelenleg, 
mint bármell y más időben. Tudja Felséged, miként valameily Jrely 
elrablásáuaU mindig az a legnagyobb nehézség, hogy feltünés nélkül 
nem lehet összegyUjteni az embereket, kik a lopállt elkövetendök 

73"' 
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volnának ; mert ha minden igazságos és törvényes ok nélkül embe
rek gyűjtetnek ösRze, arok, kik államok at bírnak, rendesen féltéke
nyek lévén, valami uton gondoskodnak s11ját biztonságukról, s min
den illy elllvigyázat , bármilly csekély legyen is az különben, meg
zavarja a tervet. Már pedig most épen kínálkozik illy látszólagos ok 
arra, hogy embereket szedjünk össze s azokat Piacenzában legalkal
masabban elhelyezzük, küszöbön állván a Montojo· féle vállalat végre
hajtása. Ide járul még, hogy Piacenzában jelenleg semmi őrség sincs, 
s az emlitett Pierluigi herezeg mi gyanut sem táplál, annyira hogy a 
jelen idök világosan oda mutatnak, miként nem kell tovább vára
kozni, s hogy az érintett marénylet sikere remélhető. 

"Hogy számot adjak Felségednek azon m6ciról, melly által· e 
czélt elÉmli akarom, elmondom szándékomat, melly abban áll, hogy 
mindenekellltt egy kaput foglalok el, egy segélycsapatot készen tar
tok s evvel birtokomba keritern az érintett területet. Az emlitett kapu 
elfoglalása jelenleg, mint mondám, igen könnyü, a segélycsapatnak 
a városba szállitása s ez által a területnek hatalmnmba leendő Iteri
tése pedig a legkönnyebb. A kapu elfoglalása végett ugy fogok in· 
tézkedni, hogy szolgáim egyike bántalmakkal illetne egy személyt, 
kit én ezen lopás végrehajtásával megbizok, és eszközölni fogom, 
hogy a bántltlmazott onnét elutazzék s Oremába menjtm, honnét az 
kihívó leveleltet küldözgetne azon emberemnek, ki öt bántalmazta. 
Ezen kihivó leveleket ürügyül használva embereket küldenék ki, 
kik azt mondanák és szinlelnék, hogy a~ én megbízásom folytán meg 
akarják ölni azon férfiut, más oldalról peclig ugy rendelkezném, hogy 
az érintett bántalmazott azt szinlelné, miként felfedezte legyen azon 
emberek titkos tervét, kiket én a végből küldöttem ki, hogy azt ezin
leljék, miként öt megölni akarják, s avval Piacenzába futna és onnét 
kihívó leveleket küldözgetne s azt negélye3né, hogy vívni akar, és 
saját biztonsága végett mindig nyolcz vag·y tiz ember által kisértetné 
magát. Hogy pedig a kibivó levelek küldö~getéMe a fő dolog végbe
vitelére alkalmas eszközül szolgálna, addi1~ folytatnám azt, mig vég
legesen elhatároznám ma.gamat, azaz mig a~~ evégre szükeéges egyéb 
dolgok megérlelödnének. Ezután azon éjszakán, meiiyen a terv ki
viendő volna, még vagy tizenöt embert küldenék oda, de ugy hogy 
mit se tudna egyik a másikáról, sem pedig arról, miért mennének, 
mindaddig mig a munkára nem kf"'rülne a sor, és ezen huszonöt em
berrel elfoglaltatnám a kaput, melly, mint hallom 1 legfölebb azon 
egyén által őriztetik, ki azt bezárja; és elfoglalván azt, bevinném a 
segélycsapatot, és pedig a következő m6don. 
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"A Mon tojo-féle vállalat sz me alatt tehát azon hirt terjesztet
ném, hogy háromszáz gyalog katonát szándékozam összegyüjteni 
Lodi vidékén, melly majd Piacenzáig terjed, csak két vagy három 
mérföldnyi (miglia) távolságban lévén ez attól; voltaképeo.pedig öt 
vagy hatszázat gyűjtetnék egybe, sa katonai szemlét sa legénység fize
tését a terv kivitelére kitűzött éjt megelőző napra rendelném, hogy 
megérkezvén az idő, mellyben a városban lévő huszonöt ember a ka
put elfoglalná, ezek mindjárt készen legyenek azt megszállva tartani 
és erőszakkal a városba nyomulni. Hogy pedig elháríttassanak az 
akadályok, mellyek a kint levöknek a Pó folyamon való átkelésö
ket megnehezíthetnék, ugy intézkedném, miként házi felügyelöm csa
ládom számára fát vagy más szükséges czikket vásárolna a111a vidé
ken, s ennek átszállítása végett hajokat rendeine oda, amellyek a 
kellő időben ott lévén, az emlitett átkelést azonnal eszközölhetnék. 
Ezenkivül szándékom volna azon szin alatt, hogy testvérem és a 
herczegnő látogatására Mantuába utazom, Lodi-ig menni, s azon éj
szakán, mellyen a marénylet végrehajtandó volna, .őrségemmel s az 
engem kisérö nemesekkel a város közelében lovagolni, hogy igy a 
legnagyobb gyorsasággal segitségökre siethetnék az első es második 
hódító csapatnak, erösen hivén, hogy az első terv sikerültével a má
sodik s harmadik nem dülhet dugába, az evégre szükséges intézke
dések olly jól el lévéu takargatva 1 hogy nem akadna ember, kinek 
azok feltünbetnének. A segély, melly a herczegnek kivülről jöhetne, 
semmiképen sem árthatna nekünk, me rt jóllehet Piacenzának felleg
vára van, az mindazonáltal belülről el vagyon zárva a falak által, 
minek következtében, ha a terület egyszer elfoglaltatott, nem vitet
hetnének be azon fegyveresek, kik kívülrtil jönnének; én ellenben 
ezen tartományból nyolcz vagy tiz óra alatt még vagy kt\t ezer em
bert vihetnék odatkiknek segélyével a város leigáztathatnék, s mi~den 
kivülről érkezhetö támadás ellen biztosittathatnék. Ezenkivül, si
kerülvén a város elfoglalása, azon lovasok közöl, kik velem jöttek 
vala, vagy százat örjáratra Párma felé küldenék, hogy ekként ezek a 
netalán innét jövő segédha•lat feltartóztatnák ; s egyszersmind trom
bitásokat küldenék szét, kik a kérdés alatti tartomány vidékeit s az 
ezeken joghatósággal biró főurakat arra intenék, hogy meg ne mar
jenek moncczanni, sulyos büntetésekk('l fenyegetvén liket ; és hi
szem, hogy engedelmeskednének, részint mert félnének Felségedtöl, 
nem tartván meg e parancsot 1 részint mert általánosan gyülölik a 
herczeget. 

11 Hogy pedig Felséged még jobban meggyőzödbeesék 1 milly 
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könnyü volna minden oldalról ezen marénylet végrehajtása, de ma
gam ia attól tartván, hogy magában a városban ellenségekre talál
hatnánk, kik a herezeg wellett fegyvert ragadnának, a mult napok
ban egy bizalmas emberemet oda küldöttem, távolról kik~mlelendö 
néhány főnemes érzület~t, s egyszersmind megtudandó, hogy azon 
e~Jetre, ha véletlenül valameily lázadás támadna, tétlenül néznék-e 
azt. Megbizottam elmenvén a kötelességét, amint illik, teljesítvén, 
olly rosz hangulatban találta azokat, akikkel beszélt, miként ezek, 
anélkül, hogy tudnák kivel beszélnek, azt mondák, miként a legna
gyobb öröm, amelly öket a világon érhetné, az volna, ha valamellyik 
éjjal ezen kiálltás t hallanák Sp a n y o l h o n , Sp a n y o l h o n, vagy 
F r a n c z i a o r sz á g, Fr a n c z i a o r sz á g.; s midön megbizottam 
efelett szinleg csodálkoznék, természetesen avégből, hogy még töb
bet kivebessen belőlök, hozzátevék, hogy ha ez valahogy megtörtén
,nék, közölök csak egy ember se mocczanna meg, s mindenki saját 
házában tétlenül maradna; mindezt pedig olly nyiltan s olly kevés 
tartózkodással mondák, miként látható vala, hogy szivök nyelvökön 
van. Megbizottam tehát bizonyságot szerezvén magának arról, mi 
eddig kétséges vala, eltávozott, anélkül hogy tervemet valakinek fel
fedezte volna. Mindazáltal ezen nemesek között van egy tekintélyes 
emberem, kiben megbizhatnám, s aki meghallván éjjel a kapu elfog
lalása által okozott lármát, a városban ide s tova fog lovagolni, s 
ollyanr• akadván, ki a herczegnek pártját fogni látszanék, azt majd 

l 

jó sz6val, majd fenyegetésekkel hazatérésre kényszeríti. Es ezen ne-
mes olly jelentékeny személyiség, hogy tekintélyével még akkor is 
nagyhan elősegitené az ügyet, ha a város kedvezőleg volna hangolva 
a herc~eg irányában, hát még mennyivel inkább akkor, midön ennek 
épen ellenkezője áll? 

"Ellévéo foglalva Piacenza, Párroa elfoglalására kellene gon· 
dolni, a e tekintetben bátor vagyok Felségedet arra emlékeztetni, 
amit ide vonatkozólag a mult napokban irtam, hogy t. i. czélszerli 
volna vagy háromszáz lovast összegyüjteni, ezek segélyével Pármát 
elfoglalandó, nem rablásképen, de megakadályoztatván általok, hogy 
a városba fegyveresek mehessenek, illy módon: A cremonai terüle· 
ten, Pármához olly közel amint csak lehetséges, szállásoltatnám el 
öket, s mihelyt sikerült a terv Piacenzában, megpa.rancsolnám, hogy 
a P6 folyamon átkelve Párroa felé huz6djanak, s a tartomány lako
sait és föurait a fentebb érintett módon figyelmeztessék és intsék, hogy 
meg ne merjenek mozdulni; mert ha ezek meg nem mozdulnának s 
JJ)áerésaröl valamellyik fö &Bemélynek bizonyos előnyök vagy jutalom 



1159 

igél'tetnék, remélném, hogy neQl sokáig kellene Pármát a m'+~a Qleg
adására nógatni, látván kivált ez, hogy a segitség utja el vagyon 
zárva s valamellyik fő személy mellettünk nyilatko~ik, ki akkor Fel
séged részére állana ; ide járulna még a herezeg iránti g)fülölet, 
melly ezen városban épen nem csekélyebb mint a tUásikb.an. Ezen
kivül, miután a piacenzai dolgokat rendbeszedteiU volna, magalU is 
Parma felé indulnék, hogy a vállalatot támogassam, vagy ~zt fenye
getésekkel kivivjam, vagy hogy végre megtegyeiU azon intézkedése
ket, mellyeket annak idejében könnyebb megtt~nni, tUint most el
mondani. 

"Értesitem egyszersmind Felségedet, hogy Pá.rma elfog~alásá
ban San Secondo gróf sokat tehetne, részint mert pármai és tekinté
lyes férfiu s a városban sok barátja van, részint wert ellens_ége a her
_czegnek s felette elégületlen. Ugyanazért szeretném tudni, hogy azon 
esetben, ha öt Felséged szolgálatába megnyerhetném, tetszésével ta
lálkoznék-e ez. Me1·t annak idejében hasznát venném segélyének s 
Felséged szolgálatába. vonnám őt. És ene vonatkozólag meg kell 
mondanom, hogy, amint azt Felséged igen jól tudja, az illyes dolgok 
soha sem mennek jól, ha jutalom nem tüzetik ki azok,nak, kik vég
hezvitelökben életöket koczkáztatták. Azért is, czélt kellvén érnem, 
kénytelen leszek valameily jutalmat ígérni. Kérem tehát Felségedet, 
hagyja ezt jóvá s egyszersmind legyen biztos, hogy e tekintetben a 
lehetségig takarékos leszek. 

"Ez az én tervern a piacenzai ügyet ille.töleg, alllellyröl részle
tesen értesiteni akartam Felségedet, engedelmeskedendö erre vonat
kozó parancsának, és elmondandó, hogy a jelen idők leginkább ked
vezök a terv kivitelére nézve, ami nem csekély figyelmet érdemel, 
ba tekintetbe veszszük a francziák által e vidékeken szött cselszövé
nyeket, amellyek weghiusitására s az Olaszországot lángbaboritáBeal 
fenyegető t üz eloltására épen ez volna a legjobb mód. De minthogy 
nem ismerem miodazon ügyeket, mellyek fonalai Felséged kezeiben 
vagynak, s ekként nem tudhatom, minő hátrány és zavar származ
hatnék az emlitett tervnek mostani megkisérléséböl, egészen Fels~
ged bölcs véleményére és tanácsára bizom magamat, s csa~ annyit 
mondhatok még, hogy ha eléadott tervern Fölséged tetszését meg
nyerp.é, azt olly hi ven, olly azorgalommal s olly titokban fogom 
végrehajtani, amint csak képzelhető; és ekként alázatosan kérem 
Felségedet, kegyeskedjék velem határozott akaratát még e jelen fu
tár által közölni, me1·t arra, hogy a dolognak külsö szinét kellöen 
megadjuk, sok idő s1.ükséges és kósedelwezvén, elvesztenők a jó ürü-
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gyet a fegyvereseknek a fentebb érintett helyeken :való összegyüjté
sére s Lodi-ba leend8 manetelemre, számításom szerint szükséges 
lévén minden dolgot ugy intézni el, hogy a terv Husvét utáni héten 
végrehajtassék. u 

Mint rendesen történik, id8 multával megszaporodtak a levelek 
és fondorlatok ; don Fernando Gonzaga maga részére hódítá Anguis
solá-t B junius 13-ról igy irt a császárhoz: 

"Emlékezni fog Felséged arra, mir81 e napokban tudósitám, 
értvén Pármának és Piacenzának ezen állammalleendő egyesítését s 
a Piacenza elrablására kínálkozó alkalmat, ameily terv végrehajtá
sára Giovanni Angosciola gróf ama város legelökel8bb polgára is fel
ajánlotta közreruüködését, söt erről rokonával Luigi Gonzagá-val is 
értekezett. Az emlitett Giovanni gróf akkor, mint mondá, róleg Fel
séged érdekének el8mozditása által vala indítva erre, s p,gyedül azért 
akará magát kitenni e veszélynek, hogy megmutassa, miként ezáltal 
Felségednek némi azoigálatot óhajt tenni. Most azonban más oka is 
vagyon ezeB terv végrehajtására, az t. i., hogy megszabadítani vágyik 
hazáját Pierluigi hatalma és zsar'noksága alól, s ez még inkább meg
erősiti öt cl8bbi tervében, ameilynek kivitelére a város más négy elő
kelő polgárával szövetkezett, kiket a többi lakosok föltétlenül követ
nek; ezek tehát egyesülve és szövetségre lépve egymásnak szavukat 
adták, hogy a várost fellázítják, Pierluigi személyét hatalmokba keritik, 
a váracsot elfoglalják s azt Felséged kezébe adják. És ezen okból az 
érintett gróf postakocsin ide küldé nevezett rokonát, Luigi Gon za· 
gá-t, engemet határozatukról értesítendő. S azon· esetre, ha Felséged 
ajánlatukat elfogadná, nem kérnek mást, mint hogy a tett után annyi 
segélyt küldjek nekik, amennyit ök az emlitett város megvédésére 
szükségeenek tartanának. Azon mód pedig, mellyet a dolog kiszápi
tése végett ja vaslatba hoznak, az volna, hogy a terv ijikerülte után · 
postakocsin egy embert küldenének hozzám, ki engemet felszólitana, 
hogy a várost letétemény gyanánt átvenném, s azon esetre, ha én azt 
átvenni haboznám, avval fenyeget8znének, hogy különben a franczi
áknak adnák át, ekként engemet a város átvételére hajlandóvá te
endők s kétségeskerlésemet eloszlatandók. Ezenkivül azt kivánják, 
hogy Felséged általam császári szavával biztositsa. öket, miként a 
város azután sem' Pierluiginak nem fog visszaadatni sem a Farnese 
ház valamellyik tagjának birtokába bocsáttatni, ekként kikerülendök 
azon rot!z következményeket, mellyeket a kérdéses marénylet végre
hajtása rájok vonhatna. S még akkor is, ha Felséged bizonyos tekin-
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tetekbiSI nem volna hajlandó az érintett segély megadása által magát 
elárulni s a várost letéteményeként elfogadni, lik magokra vállalják 
a városnak bizonyos ideig pl. nyolcz hónapig vagy egy évig söt tizen
három hónapig leendő megvédését, csak igérje meg nekik Felséged, 
hogy ezen határidő alatt a város védelmezését magára veszi, termé
szetesen azon fentebb érintett föltétel mellett, hogy azt a Farpese 
háznak adni nem fogja. És annyira buzgók s határozottak ezen do
logban, miként kijelentenék, hogy minden esetre, akár elfogadja Fel
séged ajánlatukat akár nem, minden módot megkisérlenek tervök va
lósitására, flileg azon ok által ösztönöztetvén erre 1 hogy látnák, mi
ként nevezett Pierluigi jelenleg a várat építteti, amint már arról Fel
ségedet más alkalommal értesitém, s azt akarja, hogy oktober hó· 
napban minden az erődben legyen 1 az ottan számára készitl:ltt pom
pás szobákba óhajtván lakását áttenni. S ha ez megtörténnék, nem 
lehetne többé semmi reményök tervök valósitására. Ugyanazért el 
vagynak határozva még azon idö előtt végrehajtani tervöket, nehogy 
elszalaszszák a kedvező alkalmat, melly az emlitett tervben hazájok 
megszabadítására kínálkozik, ameily ama vát·os által:lnos óhajtása. 
Ezenkivül azt mondják , miként bizonyosan tudják , hogy a pápa a 
franczia királylyal már alkudozásban van, vele sógorságot kötendö 
azon feltétel alatt, hogy a francziák kötelesek volnának Pármát és 
Piacenzát védelmezni j és ezen körülmény még inkább sürgeti öket 
tervök végrehajtására; amit ugyan meglehet csak azért mondanak, 
hogy Felséged annál könnyebben beleegyezzék. óhajtásukba. De bár
miként legyen is ez, miután a dolog felette fontosnak látszik előttem, 
értesiteni akutarn arról Felségedet, két dolog lévén ezen esetnél 
megfontolás alá veendlí: az egyik, hogy azon esetre, ha Felséged 
nem akarna az emlitett merény let be beleegyezni, megtörténhetnék, 
miként azok a franczia királyhoz fordulnának, s tőle igyekeznének 
megnyerni azt, mit most Felségednél sürgetnek, ami valóban hihe
tövé válik, ha azon makacsságukat tekintjük, mellyet szándékuk 
valósitásában tanusitanak j ezenkivül pedig ha egyszer az érintett 
kastély erőddé alakittatik át, elszalaszta.tnék a kedvező alkalom ama 
város elfoglalására, s lehet, hogy hosszu ideig nem kinálkoznék egy 
m6.sik ehhez hasonló. Eszerint én U~!:Y tartom, hogy Felségednek na· 
gyon jól meg kell fontolnia a dolgot s bölcseségével arra határoznia 
el mag6.t, ami érdekének jobban megfelel. Azon esetre pedig, ha Fel
séged a marénylet végrehajtásába beleegyeznék, bátor vagyok 
figyelmeztetni, hogy eddig az illetök részéről semmi biztositekom 
nincs arra, hogy megtartják amit ígérnek, azt kivévén, mellyet Fel-
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séged jónak látand tőlök követelni, t, i. irást vagy ennél még nagyobb 
biztosítékot, aszerint amint azt Felséged czélszerübbnek fogja gon
dolni. S minthogy a dolog illy fontos és halasztást nem szenvedhet, 
jónak láttam evégből e futárt küldeni, alázatosan kérvén fölségedet, 
hogy ezen ügyben azon gyorsasággal határozzon 1 mellyet a dolog fon
tossága megkiván." 

"Ime (mondja Affo) egészen a császár önkényétől függ ama 
végzetes szomorujáték kifejlete, millyen a hires piacenzai forradalom 
volt. Ime Pierluigi sorsa azon császár kezében vagyon letéve, kivel 
ö és a pápa mindig olly keveset törődtek. Vegyük szemle alá ama 
fejedelem különféle indulatait, ki természeténél fogva kegyes, de egy
szersmind rendkivül dicsvágyó volt. A kegyesség sokszor elfojtotta 
szivében a boszuvágyakat s irtazatot támasztott benne aziránt, amit 
maga főzött ki j minek következtében nagyon valóezinünek látszik, 
mikén~ ez most oda vonzá öt, hogy ne egyezzék bele az illyes tervbe, 
jóllehet az ő saját s a birodalom jogai azt igazolhaták vala. De azon 
veszélynek látván' magát kitéve, hogy az iránta mindig ellenségeske
déssei viseltető franczia hatalom által tulszárnyaltatik, és elvesztheti 
a milanoi herczegséget, mellyért annyi vért és kineRet áldozott, el
veszti pedig azért, mert nem akará meghiusítani a fondorlatokat, 
mellyeket az általa annyi jóval elárasztott s ennek daczára nagysága 
iránt gyülölettel viseltető fr11ncziák szőttek, ezen körülmény elfojtá 
kebelében a kegyesség szavait, mellyet inkább fásultságnak lehetne 
nevezni j és elhatározván Pierluigit megbüntetni, azt irta don Fer
nando Gonzagának, hogy ö r ö me st' jóváhagyja az összeesküdtek 
ajánlatai t." 

Ezen ö r ö me st A ff o által van oda told va j de hogy a császár 
csakugyan beleegyezett a terv végrehajtásaba, kitetszik azon megbí
zásból, mellyet az emlitett don Fernando azon küldöncznek adott, 
kit Luigi Gonzagához küldött: 

Utasítás önnek, Fedefrico Gazino kapitány, arra vonatkozólag rnit kell
} en Luigi urnak mondania. 

"Hogy én önt oda. küldöm, nekik tudtul adandó, miként Ő fel
ségének a piacenzai tervre vonatkozó felelete megérkezett, amelly oda 
megy ki, hogy a terv végrehajtandó. De főleg két óhajtása vagyon: 
az egyik 1 hogy az érintett terv végrehajtása bizonyos figyelemre 
méltó okoknál fogva néhány napra elhalasztaseék, midön t. i. a vál-
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lalat minden zavar és akadály nélkül végbevihetö, ennek m~gitélését 
én rám bizván j a másik, hogy csak ugy kell ahhoz hozzá fogni, ha a 
siker valószintl, másként nem, tekintve azon kellemetlenségeket, 
mellyek annak meghiusulásaból származhatnáoak. Leginkább óhaj
taná pedig, hogy Castro herezeg személye sértetlenül maradjon, sőt 
hogy ez szabadon hagyatnék, az állam területéről kiutasittatnék, s 
oda mehetne, hová neki tetszenék. Lényegében eE ö felségének hoz
zám intézett felelete, meghagyván egyszersmind nekem,miként roko
nának Giovanni grófnak s mindazoknak, kik az emlitett terv kivite
lében közremüködnek, tudtokra adjam, hogy felette meg vagyon ve
lök elégedve s kedvesen veszi azon jó akaratot, mellyet ezáltal az Ö 

érdekében tanusitanak s hogy semmi esetben sem mulasztandja el 
azt meghálálni; amit ö u1·asága tudatni fog velök részemről, hogy igy 
még nagyobb kedvök legyen ö felségéuek ezen kitünő azoigálatot 
megtenni, ameily valóban illyen gyanánt fog vétetni. És hogy ami 
azt illeti, mit ö felsége nekem megiratott, megeshetik, hogy veszélyes 
leend a dolgot elhalasztani, amint ö felsegc óhajtana, tekintve né
melly, itten el nem mondható okokat, és hogy nekem ugy látszik, (ö 
felsége rám bizván annak megitélése!) miként minden veszély kike
rülése tekintetéből nem kell azt tovább halasztani, de hogy én szinte 
igen czélszerünek vélem ezen ügyben ö felsége figyelmeztetését szem 
előtt tartani s nem kezdeni a vállalathoz, ba aunak sikere nem b~zo
nyos , aminek megítélését ö urasága eszélyességére bizom. És ha 
már a terv egyszer folyamatban leszen, véleményem szerint azt kel
lene tenni, hogy bekövetkezvén a város fellázadása és Castro her
ezeg személyének elfogatása - kit daczára ö felsége ellenkező ren
deletének nézetem szerint le kellene tartóztatni, bizonyos okoknál 
fogva, mellyeket itten elhallgatok - Giovanni gróf és mások, kik az 
ügyet vezetcndik , egy küldöttség által a következő feltételek alatt 
nekem a várost felajánlanák: 

nAz első, hogy küldöttséget menesztenek, melly az emlitett vá
rost a császárnak s nekem miut az ö helytartójának felajánlja, ugy 
azonban hogy egy napi határidő alatt kénytelen legyek határozni, 
vajjon elfogadom-e azt, ugy szinte a többi feltételeket is, mellyek 
alább következnek; másként, elmulván az egy napi határidő, szab~
dokn~,~ok érzik magokat ezen felajánlás által rájok szabott kötelezett
ség alól ; mert olly hatalmas ellenségekkel lévén dolguk, nem talál
ják magukat biztosságban pártfogó nélkül , miután nincs elegendő 

erejök magokat megvédeni, s ha ö felségét nem birhatják urok gya
nánt, mint ök óhajtanák, bizonyára kapnak másokat. 
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"A második, hogy kivánják, miként igérjem meg nekik, hogy 
valamint Piacenza ugy Párma minden hübéreseit kötelezni fogom ö 
felsége főuri hatalmának elismnrésére, s azoknak, kik ezt tenni vona· 
kodnának, javai elkoboztatnának. 

"A harmadik, kieszközölni, hogy ö felsége Pierluigit szabadon 
ne bocsátassa, ekként biztosítandó magát, hogy ez Pármába ne men· 
jen, ottan a lakosokat maga mellett felkelésre izgatandó. 

"A negyedik 1 hogy én eszközöljem ki, miként ö felségének 
Párma hasonlóképen hűséget és engedelmességet fogadjon, nehogy 
ama város más ur hatalma alatt maradván, ebből a tartományban 
háboru keletkezzék, nagy kárára és hÁtrányára az emlitett két vá
rosnak. 

"Az ötödik, hogy én ne rendelkezhessem addig Pierluigi sze
mélye felett, mig Parma városa ö felsége hatalmában nincs. 

"A hatodik és utólsó, hogy a merénylet napján történt dolgok 
s akár a halál áldpzatául esett emberek akár pedig a szerzett zsák
mányok többé szóba ne hozassanak s azok számon ne kérettesse· 
nek, sőt ellenkezőleg ugy tekintessenek, mintha törvényes háboruban 
ezereztettek volna." 

Ezen utólsó pont már elárulja, hogy a herezeg megöletése szán
dékoltatott; késöbb a kormányzó nyiltan bevallá azt, igy irván V. 
Károlynak: 

"Egy dolog az, mi ezen alkudozásban engemet kellemetlenül 
. érint, hogy t. i. ezen emberek Pierluigit megölni szándékoznak, ami 
fel11éged akaratával és rendeletével ellenkezik. De nem annyira ez 
bánt engem, mert végre ha csakugyan megöletnék is, nézetem eze
rint keveset kellene avval törődnünk, mint inkább az, hogy megér
kezvé~ Ottavio herczeg, valószinüleg ö is belebonyolodik ezen küz
delembe, ameily esetben az illetök nem biztosithatnak engem arról, 
mit tőlök kivántam, hogy t. i. öt megmentik, mert hasonló esetben, 
hol a golyók hordereje és iránya ki nem számítható, felette nehéz 
valamelly személy életéről jót állani, különösen akkor, ba ez magát 
védelmezné; de annyit megtettem, hogy lehető legmelegebben figyel
mökbe ajánlottam öt, s egyszersmind kifejtém elöttök, miként azál
tal, hogy öt ezen napon azon figyelembe részesitik, melly Felséged 
vejét mindenesetre megilleti, rendkivül nagy azoigálatot tesznek 
Felségednek." 

Elhatároztatott tehát, hogy Ottavio herezeg elutazása bevárat
nék; s ime 
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Azon pontok, mellyek szeptember 7-én Milanoban Giovanni Angosci
olo grófnak engedélyeztettek. 

nA piacenzai werénylet végrehajtásának esetére általam ö fel
sége nevében Giovanni Angosciola grófnak engedélyezett pontokon 
kivül még a két alább következő pont engedélyeztetik, azaz: 

"Hogy a marénylet napján elkövetendő gyilkosságokért senki 
kérdőre s felelösségre nem vonatik, sem pedig azon zsákmányokért 
és pénzekért, mellyek bármi módon szereztetnek, stlt ezen zsákmá
nyok és pénzek ugy fognak tekintetni, mintha törvényes háboruban 
ezereztettek volna. 

nMinthogy Piacenza városa azt mondja, miként a milanc.i ber· 
czegek idejében felette meg volt földadóval terhelve, ezennel meg
igértetik neki, hogy jövőre e tekintetben könnyebhitve leszen e ter
hén, s a méltányosság parancsolta mértékre fog az leszállittatni, s 
hogy ·ezenkivül a milanoi területre kivetendö rendkivüli adókban csak 
két harmadát fogja fizetni azon összegnek 1 melly különben rá 
esnék. u 

Miként mentek legyen a dolgok, tudjuk; egyébként e ieles ada· 
tok kiegészitéseül jónak látunk azokhoz még egyet csatolni, melly 
szinte világot fog vetni az akkori olasz városok állapotára. 

Piacenza városa által kért s nagyméltóságu don Fernando Gonzaga, 
ö császári felségének olaszországi fővezére és helytarUjja által szep

tember 12-én megállapitott pontok. 

nPiacenza városa vissza akarván térni ö császári felsege büsé
gére s a milanoi herczegséghez kivánván magát csatoltatni, valamint 
egyrészrlll önkénytesen hatalma alá veti magát, ugy másrészről jó in
dulatának és tiszinte hüségének emlékéül kéri don Fernando Gon
zaga ö excellentiáját, a milanoi herczegség érdemteljes kormányzó. 
ját és ö felsége fővezérét, engedélyezné ö felsége nevében az alább 
következő pontokat, megigérvén egyszersmind, hogy harmincz napi 
határidll alatt azokat ö felségével hiteles alakban kiállitott nyilt levél 
által megerösittetendi . 

• Először. is ö felsége nevében megigéri ö excellentiája, hogy 
tekintetbe vévén Piacenza önkénytes hódolati készségát és a veszélyt, 
mellynek magát emiatt kitevé, az sohasem fog hübérbe adatni, elide
genittetni, vagy a milanoi herczegaégtöl bármi módon e)szakittatni, 



1166 

semmiféle álláeu egyén kedvéért, bármilly magas méltóeágban eöt ha 
ö felsége vérébéSI való volna is ez, sem pedig bárminemü más, ha 
mindjárt kivételes okból ie. 

"Másodszor, hogy a rendes adó azon összegre szállittaesék le, 
és akként hajtaesék be, amennyi volt és amiként beha j tatott ezen 
város hübérbe adása és alidagenitése s a III. Pál pápa által behozott 
pótlékok eJött, s az semmi módon ne öregbittetheseék. 

"Harmadszor, ha azon eset adná magát elö, mitöl Isten ment
sen, hogy t. i. szük séges volna a milanoi harczegeégre rendkivUli 
adót vetni, Piacenza városára és vidékére csakis tized része vettet
helisék ki azon összegnek, mellyre rendes adója rug. 

"Negyed8zer, hogy a polgármester (podestá), ki a városba fog 
kiküldetni, egyike legyen a Milanoban székelő magas tanács jogtu
dós ülnökeinek, s olly mó don , olly alakban és azon hatalommal ru
háztassék fel, minö a cremonaiaknak azokott adatni. 

"Ötödször, hogy a polgári perek ezen városban vizsgáltassanak 
meg és döntes sen ek el, s ne vitessenek Milanoba, kivévén a h ü béri 
pereket és azokat, mellyek ezer arany jövedelmet felülmulnak. 

"Hatodszor, hogy határozataink s helyhatósági törvényünk 
minden ezekkel ellenkező szokás és rendelet daczára fentartas
sanak. 

"Hetedszer, hogy a város és vidéke azon egységben és béke
ségben . megtartathassék, melylyel ezek I:S felsége hatalma alá veték 
magokat, töröltessenek el és semmisittessenek meg mindazon perek 
és bünvádi ítéletek, mellyek bármi ügyben és vétségért hozattak, 
e t i a m c r i m i n i s l e sa e ma j es t a t is , hely adatván azonban 
az egyességnek azon esetekben, mellyekben az egyesség szükséges, 
kivévén azt, hol szándékos emberölés vagy sebesités nem történt, 
amikor egyesség nélkül is bü n bocsánat adatik, kivévén azt, melly 
egy harmadik érdekére yagy hátranyára vonatkozik, akinek hátrány 
-okoztatni nem ~zándékoltatik. És ekként minden számiizöttek még a 
milanoi herczrgségböl valók is a multban véghezvitt bűneikért sza
badoknak és feloldozottaknak nyilvánittatnak. 

"Nyolczadszor, hogy mindazon jRvak, mellyek a kincstár által 
elkoboztattak, s jelenleg is annak birtokában vagynak, a tulajdonosok
nak, ha ezek a jelen engedélylyel élni képesek , visszaadassanak; 
azon eset b en pedig ha képesek nem volnának, adassanak legköze
lebbi rokonaiknak, akiket törvényesen illet vala, ha az illeti:Sk vég
rendelet nélkül halnak el. 

"Kilenczedszer, hogy e város lakosai közlll senki se tiltaaaék el 
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az ollyaa kereskedés és meaterség gyakorlatá.tól, melly Milanoban 
meg vagyon engedve. 

"Tizt!dszer, hogy akarata ellenére senki se kényszeritessék a 
varosban tartózkodni és lakni, de mindenkinek S?Jabadságá.ban á.lljon 
bent vagy kivül lakni. 

71 Tizenegyedszer, hogy a város kormánya olly állapotba helyez
tessék vissza, minöben volt a városnak hüb~rbe lett adatása vagy ef
idegenitése elött. 

,., Tizenkettedszer, hogy a hübér-birtokos urak kiváltságaikban 
és joghatóságaik kezelésében megtartassanak 1 ugy mint az elBbbi 
milanoi herczegek idejében valá.nak, miel<ltt e tartomány a francziák 
által elfoglaltatott volna, mindig szem előtt tartatván azonban a na
gyobb magistratus rendelete, 

71 Tizenharmadszor, hogy ö felsége a Milanoban székelő nagy
ságos senstorok egyikét ö rök i d ök r e e város jogtudósai közöl 
fogja kinevezni. 

71 Tizennegyedszer és utólszor, hogy 'ö excellentiája mindazokat, 
kik a piacenzai területen jószágokat birnak 1 nk ár piacenzaiak akár 
más tartománybeliek legyenek, a többi polgárokhoz hasonlóan a tar
tozó engedelmességre, hüségre és egységre kötelezendi; és az en
gedetleneket jószáguk elbobzásával, vagy amint ö excellentiája jónak 
látná, más büntetésekkel sujtandja." 

E) 242-ik l a p h o z. 

Török kormány. 

II. Mahomet, a hódit6, a vezirek-, kadiaskerek-, defterdárok- és 
nischangokban az államnak négy oszlopot vagy támaszt (e r k i a n i 
d e w l e t) adott. Az államtanács vagy d i v á n oszlopai ezek, ameily 
utóbbi név ördögöket jelent, miután az állam tanácsosainak az ördö· 
gök bölcseségét és tevékenységét kell magokban egyesiteniök . 

. Az állam első oszlopa s a d iván támasza a v e z i r ek vagy te
herhordók, onnét neveztetvén igy, hogy az állam terhe az ö vállaikon 
nyugszik. Kezdetben illyes csak egy volt 1 késöbb az elsB sultánok 
alatt kettB, később ismét három. A hódító számukat négyre emelte, s 
az, ki között!:ik méltóság és hatalom tekintetében legfentebb áll, n a gy· 
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v e z i r o ek neveztetik, s ez a sultáo korlátlan teljbatalmu biztosa, 
Játható képe és képvisel<lje, felruházva minden hatalommal, az állam 
összes közigazgatásának fö feje, a kormány központja és emeltyüje. 

Keduk-Abrned basa, Kaffa, Karamán és Otranto m~hóditójá
nak nagy-vezirsége alatt egykor egy ron~yos turkomán belép adiván 
termébe s faragatlan tájnyelvén kérdi: "Mellyik közöletek a szeren
esés császár?" Mahomet haragra lobbant; s a nagy-vezir felhasz
nálva az alkalmat előadta neki, w iként avéghöl, hogy jövőre szent 
személye másokkal illy lealacsonyító módon ÖBHZe ne zavartassék, 
jobb volna a díván ügyeit a vezirekre bízni. Tetszett Mahometnek a 
javaslat, s ezen idötöl fogva a díván ügyeinek kezelése a vezírekre 
különösen pedig a nagy-vezirre maradt. A hét négy egymást követl.í 
napjain (szombat, vasárnap, hetfö, kedd) a nagy-vezir, megelöztetve 
a többi vezirek, kadiaskerek, defterdárok és nischangok által, a seralj 
diván-termébe ment. A terem ajtajánál, azok, kik elsők érkeztek 
oda, megállottak s igy a többiek mindnyájan, kezeiket keresztbe téve 
s ruhájok ujja alatt elrejtve. A nagy-vezir a sorok között elhaladva 
első lépett a terembe, a díván többi tagjai kettönként követék öt, ugy 
hogy ezen menetben azok, kik legelőször érkeztek az ajtóhoz, legu
tóljára léptek a terembe. Midön a nagy-vezír a tanácsosok sorai kö
zött elhalad, köszönti öket s azok viszonozzák ezt. A szófán, hol he
lyet foglal, jobbján a többi vezirek és kadiaskerek, balján a defter
dárok és nischangok ülnek i előtte az esedező levelelt előadói, kik kö
telesek az ügyeket clöterjeszteni. A reiseffendi vagy államtitkár oem 
szófáo ül de lábain. A fó kamarás és az udvari tAbornagy kamarások
ból és csaus-okból álló kiséreteikkel nagyban emelik az ünnepély 
díszét. A csaull-basa vagy az udvari fötábornagy azon körülménynél 
fogva, hogy a rendet ö tartja fel, a d i v á n b é g jének neveztetik. 

A vezirek jelvénye három lófark i a beglerbégeknek kettll, a 
szandzsakbégeknek egy van. Egyedül a vezíreket illeti meg a hangos 
áldás kiáltás (a lk is c h), melly a bizancziak e ok á i g é lj e n fel
kiáltását pótolja. Nyáron át arany gon1bokkal é11 sinórokkal ellátott 
bársony felsöruhát, télben czobolybörrel bélelt köntöst hordanak. A 
vezíreknek mint illyeneknek évi fizetésök kezdetben százezer később 
kétszázezer asperben állapíttatott meg, a nekik adományozott höhér
birtokok jövedelme öt- sőt hatannyira is fölrug. Azon nagy különb
ség, melly a három lófarku basák és a nagyvezír között van, ennek 
némelly kizárólagos kiváltságain alapszik 1 mellyek a következök : 
1-ször Öre a csá11zári pecsétnek, melylyel a diván napjaiban a kincs
tár s a pénzügyi kamara ajtajai lepecsételtetnek. 2-or Joga van saját 
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palotájában délután egy külön divánt tartani, melly fény es p o r
t á n ak neveztetik. 3-or Palotájából a seraljba s innét vissza palo
tájába, valamint minden pénteken a mecsetbe inditott körmeneten 
az udvari tábornagy és az összes csausok által ldsértetik. 4· er A 
kadiaskerek és defterdárok által ugyanazon ünnepélyes öltözetben, 
mellyben ezek az udvarnál megjelennek, minden szerdán meglátogat
tatik. 5-ör A császári udvar tisztjei minden hétfőn megjelennek 
az ö divánjában. 6-or Minden pénteken ünnepélyes menetet vezet 
a mecsetben, ottan imádságot mondandó, amikor a cs a us ok 
vagyis az állaw küldöttei, a cs a sc h n e g i r e-k azaz asztalnokok 
s a ro u t ef e r r ik á-k vagyis az udvari írnokok által kísértetik, 
kik ekkor mindannyian ünnepélyes fövegöket viselik. 7-er A jani
csárok agája által minden héten meglátogattatik, holott ez a többi 
vezírekhez hónaponként alig megy el egyszer. 8-or Joga van u 
városban és vásárokban körüljárni é~ szemlét tartani, amikor a kon
stantinápolyi biró, a janicsárok agája s a vásári és városi felügyelő 
(m u h t es i b és su b as c h i) által kísértetik. 9-er A törvénykezési 
tisztviselök és szandzsakbégek minden héten tisztelkednek nála és pe
dig gála-turbánjokban s ünnepi ruházatukban, holott a többi vezí
reknél csak ritkán jelennek meg s akkor is közönséges öltönyükben. 
10-er Bairam két ünnepén a többi vezire k, defterdárok, bégek, tör· 
vénykezési tisztviselök s a hadsereg táborookai ü onepélyes szeren
csekivánatát fogadja. 

Az állam második oszlopa a kadiaskerek vagyis a hadsereg 
birái, Az ottomán biro d alom alapitásától kezd ve egészen II. Maho
met uralkodásának végső szakáig csak egy illyes hadseregi biró 
volt, ki mint a törvényhatóságok legfőb b tisztviselője dönté el az 
europai és áziai ügyeket. De Mahomet uralkodásának utólsó évé
ben az emlitett Ked uk -Ahmed basa nagy-vezir, kinek kormánya alatt 
léptetett életbe a Kanunname intézményeinek nagy része, azt hozta 
javaslatba, hogy valamint a dívánban négy vezir volna, ugy a had
sereg számára is két birót kellene felállitani, kiknek egyike az euro
pai, mási ka pedig az ázsiai ügyeket döntené el. J av asia ta valósitta
tott, és Castellani mellé Hadzsi Hasanzade neveztetett a kisázsiai had
sereg első birájává. Ezen módon Eurapának és Ázsiának azon két 
fő birája, kik valóságos azoigálatban voltak, s azok, kik ezen hiva
talból már kiléptek , képezték idővel az állam második oszlopát. 
Ezek után törvénykezési fö tisztviselök valának a suitán s a hereze
gak meatere (c h o d zs a) 1 s a döntő szóval biró hit- és jogtudós 
(m ufti), ki késöbb II. Solimán,a törvényhozó, urall,od::ísa alatt az 

XV. 74 
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első méltóságra emelkedett. Mufti a czime minden bit- s jogtudós
nak, ki a törvény kétes eseteiben tanácsadásra hivatván föl , ki
mondja a döntő szót, mellynek alapján azután a biró (kadi) hivata
los teendőit végzi. 

Az állam első mufti-jának hivatala Konstantinápoly 'meghódí
tása után a főváros birájára (C h i z r b e g), azután Adrianapolis bi
rájára (A b d u lk e r im), késöbb egy muderris-re azaz egy akade
rnia igazgatójára (A li a l-A r a b i) ruháztatott, végre pedig önké
nyülrg adományoztatott az : de a törvény kétes eseteiben végső ité
letet mondó fő muftinak ezen időben még nem volt korlátlan befo
lyása az ügyek eldöntésére, s nem is az övé volt az első hely a tör-, 
'"énykezési tisztviselök között, felette állván Europa s Azsia kadi-
askerjei ugyszintén a suitán meetere s a konstantinápolyi biró is. 
A kadiasker-ek rendes fizetése csak ötszáz asper volt, de mellékes 
jövedelmeik tízannyira rugtak. Ők ezen időben azon joggal birtak, 
hogy ama napokon, mellyeken díván tartatott, mindjárt a vezi
rek után bocsáttattak audiencziára a suitán elé, ho l az ügyeket köz
vetieDül magok terjeszték elő. Keddet és szerdát kivéve délutánon
kint mindennap divánt tartottak saját lakukban, hol a birák és kol
legiumok igazgatói által üdvözöltettek; a kadi ée muderris hivata
lokat mind ök tölték be, és pedig egyik az europaiakat, a másik az 
ázsiaiakat, kivévén a százötven aspernyi napidíjjal járó sladi-hiva
talokat s a negyven aspernyi napidíjjal ellátott muderris állomásokat 
Konstantinápolyban, Adrianopolisban és Brussában, mellyekröl előbb 
a nagy-vezírnek jelentést tenni tartoztak. 

A d ef t e r d á r ok vagyis a számvevő hivatal lajstromozói az 
állam h!trmadik oszlopát képezik. A hódító idejében csak egy def
terdár volt (kéE·Öbb négy), ki Rumelia defterdárjának neveztetett, s 
akinek az ázsiai t:.rtományok számára egy segédje volt. A huszonhét 
kamara, mellyekre jelenleg az ottomán pénzügyi hivatal fel vagyon 
osztva, sokkal késöbb állittatott fel. A defterdárok kedden a vezi
rekkel együtt mentek a gyülésbe ; de ottan csak azon tárgyakat ter
jesztheték elő, mellyekre engedélyt nyertek a nagy vezirtöl, kínek 
jelentéseiket bemutatni tartoztak. 

A díván negyedik támasza a n is c h a n g o-k vagyis a su l tán 
titkos irodájának titkárai; kezdetben valódi államtitkárok s igy a 
di\-án tagjai, mig a r e i s-a t-k u t t a b-nak vagyis az írnokok fejének 
nem volt abban helye, s csakis késöbb emelkedett ez a nischangok fölé, 
kiknek hivatala nem gyakorolván jelentékeny befolyást az ügyek 
menetére, késöbb puszta czimmé vált. Kezdetben a nischangok köte-
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Iessége volt az oklevelek felső ré11zére a t u g h r &·t azaz a I!Ultán 
jegyírását föltenni j de jelenleg segédjei által téteti azt föl. A Ka· 
nunname első intézménye értelmében a nisciangi teendöje volt a 
reiseffendi által föltett rendeletek és oklevelek fogalmazványait át· 
nézni és megerösiteni j de ma csupán megrendeli segédjeinek, hogy 
azok felső részére a mltán titkos jegyírását föltegyék, miután előbb 
az ügyiratok átnézöje (mumejiz), az állam-referendarius (be
l y i k d z 8 i) 8 a kanczellár ( reis) azokat jóváhagyásukkal (8 sa h b) 
ellátták. 

A nagyvezír fényes portájától és a defterdár portájától most a 
janicsárok agájának portájáratérünk át, ki a seregektöbbi 
parancsnokoló agáival együtt a k ü ls ö a g á k osztályzatát képezi, 
ellentétben a belső agákkal, kik egyedül a suitán kíséretéhez tar· 
toznak. A janicsárok agája a fontosabb eseményekréíl a nagyvezír
nek vagy közvetlen ül a b ul tánnak tett jelentést; de sem li sem más 
aga nem fogadhatott el pénzbirságokat, mellyek csupán a rendörség 
igazgatójának valának fentartv a. Javaslata, midön a janicsárok tes
tületében megürült állomások betöltéséről volt szó, döntő erővel birt; 
de a testület titkársága new az aga által s nem is kebelbelinek ado
mányoztatott, de a nagyvezír által egy idegennek, ki köteles volt az 
ügyek menete felett ellenörködni. A janicsárok száma folytonosan 
tizenkétezer volt. A bot-büntetésnek még a tisztek is alá voltak 
vetve. II. Mahomct Karamánia elleni egyik hadjáratában az enge
detlen ezredek fónökeit mind megbotoztatá. . A rendes gyalogság 
(a z a b i) száma szokás szerint harminczezerre rugott; ezekhez tar
toztak a m os e ll i n i, j aj a és v o i n ak nevek alatt ismert fegy· 
veresek. A rendes lovasság a s i p a h i-k és s i l i h d a r i-k hadtes
tére osztatott fel, ide sorozható még a jobb és bal szárny négy 
csa!)ata, mellyek zs o l d osoknak és i d El g e n eknek is nevez
tettek. Ezen, hat fajtára osztott lovas csspat agái valának a lovas
Pág hat tá.bornokai, kiknek száz aspernyi napidíjokon kivül évenkint 
az árpapénzből még tizenhat-tizenhétezer aspernyi jövedelmök volt • 
.l katonák száma a hódító alatt igen csekély volt az utóbbi idökhöz 
képest. A sipa.hi-k és silihdari·k hadteste két-két ezerből állott, a 
többi négy csapat egyenkint ezer főre rugott, s igy az összes rendes 
lovas~ág száma nyolczezer volt. Annál számosabbak valának a szá
guldozók (a ff i n d zs i) csapatai, kik pusztító ar gyanánt özönlék el 
az ellenséges tartományokat ; vezérök azonban nem számíttatott a 
küls8 agá.k azaz a rendes csapatok táborookai közé. Ezekhez tartoz· 
tak még a t o p d z a i b a s c h i, a tüzérségtábornoka, a d zs e b e d zs i-

74* 
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b a a c h i a löszerek tábornok a, a t o p a r a b a d z a i b as c h i a szállit
mányok táborooka és am e h t e r b as chi a sátorkészítök táborooka 
vagyis a fö szállásmester, Ezen tizenkét tábornok on kivül a külsö agák
hoz soroztatnak még a császári istálló ti zenkét ura, kiknek kiváltságuk 
volt a suitán oldala mellett járni, mi dön ez lóháton ment ki ; illye
nek valának a zászló harczege vagy a suitán zászlótartója (m i r i 
a a l em), a négy elsö kamarás (ka p i d zs i b a a c h i), a két lovász
mester ( m i r a c h o r), a fó asztalnok (c sa sc h n e d z a i b a s c h i), és a 
négy fö vadászmeater vagyis a sólymászok két főnöke, s a keselyük 
és karvalyok két fö vadásza. 

Áttanulmányozván ekként az állam épületének kapuját, hol a 
budsereg őrei táboroznak, lépjünk az udvar kamaráiba, mellyek fel
ügyelői b e ls ö a g á k n ak neveztetnek. Ezek elseje és feje a 
ka p u-a g a másként a császári Porta agája, az egész udvar udvar
mestere, fejér herélt, kinek harmincz vagy negyven más herélt va
gyon alája rendelve, kik ka p u o g b l a n vagy .a Porta suhanczai 
czim alatt ismeretesek s avégre rendeltetvék, hogy az apródok fe
lett szobáikban őrködjenek. A Porta négy suhancza első szolgái a 
fö udvarmesternek, a egyik a kulcsokkal, a másik a kéztörléssel, a 
harmadik a hüsitö, a negyedik végre a medencze hordásával van 
megbizva. A kapu-aga míndig a császár személyét kiséri, kivévén 
ha ez a seraljból vadászatra vagy sétára távozik, ameily esetben a 
palota őrizetére otthon marad. A második benső aga a kincstárnak, 
(c h a z i n e d a r b as c h i), a másik fejér herélt, ki a suitán t a nyilvá
nos körmeneteken kiséri, elötte hordván a disz-turbánt, sa szönyeget 
- azon imadkozandó - a mecsetben eléje terítvén, miután elöbb 
kétszer a földre vetette volna magát, saját élete veszélyeztetésével 
kikémlelendö, vajjon nincs-e az megn1érgezve. Ő tőle ftlggnek a 
császári kincstár minden tisztviselői s tőle kapják fizetésöket A har
madik a fö sáfár vagy pinczem estet• (ki l a r d zs i b as c h i), kinek kö
telessége nemcsak a császár számára hordott ételek előtt menni, de 
az asztalt, mellyen eszik, megteriteni, a csemegék, liktariomok és 
hüsitök készítéséről gondoskodni s a felügyelete alatt készitett éte
leket megízlelni. A negyedik ;~ga a serálj agája vagy a palota öre, 
kire a felügyelet s az épület fentartása van bizva. Előléptetés ese 
tén ez a fö sáfár hivatalát veszi át, ez a kincstárnakét s ez ismét a 
fö udvarmesterét foglalja el ; az ekként megürült palotaűl'Í állomásra 
pedig a Porta suhanczainak felügyeHíj e (ka p o u g h l a n-k i aj as i) 
léptetik elő, A seraljt elhagyni kényszerülö fő udvarmester kegy
vesztése azáltal szelidittetik, hogy valameily tartomány beglerbég-
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jévé neveztetik ki. A fli udvarmester alatt álló s a Porta suhanczai 
czimen ismert harmincz vagy negyven fejér herélt fö teendöje az 
apródok három azobája felett őrködni, mellyek elseje bensönek 
(c h a ss o d a), másodika nagynak (b u j uk o d a), harmadi ka pedig 
kicsinynek (kucsuhoda) neveztetik. A chassodabaschi, a 
benső szoba felügyelője, ki a sultánt öltözteti és vetközteti, azon kö
rülménynél fogva, hogy a császár személyének közvetlen közeléb~n 
van, majdnem olly tiszteletben áll mint a to udvarmester, ennek 
mindazáltal alája vagyon vetve. Ő áll a többi négy benső aga élén, 
kik a benső szoba négy udvari kivatalnokát képezik, ezek pedig a 
következök: 1-ör a c hasso d a b as c h i, titkos kamarás j 2-or as i
l i h d a r, vagy a suitán kardjának hordozója j 3· or a cs ok a d a r, 
első komornyik, ki annak köpeny ét hordja; 4-er a r ik i a b d a r, ki 
kengyelét tartja. A benső szoba apródjai a nagy szoba apródjai 
közöl választatnak s ezek ismét a kis szoba apródjaiból. Ezen szo
bák apródjai között vagynak felosztva a némák és törpék, az éne
kesek és zenészek. 

Mindezen benső agáknak rendes fizetésökön kivül t u r b á n és 
ö v p é n z gyanánt bizonyos évi dijok vagyon, épen ugy miként a 
külsö agáknak á r p a p é n z ö k, csak olly an szükségök lévén ama· 
zoknak turbánokra és övekre, hogy magukat felpiperézhessék, mint 
ezeknek árpára, avégből hogy lovaikat táplálhassák. A titkos ka
marás évenként öt ruházatot kap, mellyek maga a suitán által visel
tettek. A seralj Örsége kettős: a kapuk és udvarok őrizete a ka
puörökre (ka p i d zs i), a kerteké és csolnakoké pedig a kertészekre 
(b os t a n d z s i) vagyon biz va. A kapuörök felügyelöi (k a p i d z s i 
b as c h i) körülbelül ami kamarásainknak felelnek meg, s ezek fő
nöke a ka p i d zsiler-ki aj as i azaz a fő kamarás, kinek külsö szol
gálata a kapunál egészen különböző a titkos kamarás szobai azoigá
latától: a fö kamarás és az udvari fö táiornagy vagyis a ka p i d zs i
ler-kiajasi és a csausbaschi a divánba és audiencziára való 
maneteknél legeiül mennek, kezökben ezüsttel bevont botokkal, 
mellyek a földhöz üttetvén csen gö hangot adnak : az első a k a p i
dzs i b as ch i-k főnöke, a második a csausoké (az állam futárai és kül
dönczei). A nagyszámu kertörök hatalmas feje a b os t a n d z si b a
s c h Ír' kinek csapatja müveli és örzi a császári kerteket s gondosko
dik a suitán hajóinak épségben tartásáról és felszereléséröl. 

A h a r em a nők tartózkodási helye, s ezek urai a fekete he
réltek, kiknek feje a ki z l a r ag as i azaz a suhanczok a gáj a befo-
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lyásánál fogva gyakran hatalmasabb mint a tizenkét külsö aga s 
mint a császári istálló tizenkét agája. 

És ekként vala szabályozva a törvénykezési, kincstári, hadse
regi, városi és udvari kormányzat j a tartományok közigázgatása a 
bégekre és beglerbégekre volt bizva, az előbbiek egy, az 
utóbbiak két lófarkkal, s ezek vezérei egyszersmind a •hübéri lovas
ságnak, melly zá.11zlójok (sz a n d zs ak) alá gyül össze. Ekkor az 
eurapai ottomán birodalom harminczhat zászlót számlál t, mellyek 
mindegyike alatt körülbelül négyszáz h ü béri lovas szolgá.lt. A had· 
sereg gyalogságban és lovasságban szálezernél többre rugott s a 
kincstárnak évenkint több jövedelme volt két millio zecchinonál, az 
illetékekb8l, adókból, vámokból és bányákból folyván ez be. 

Az u l em á k, kik hit-. és jogtudósok egyszerre, kizárólag a 
tanári és birói állomásokat foglalják el, az előbbiekről az utóbbiakra, 
s ezekről ismét a törvénykezési fó méltóságokra azaz a hadseregi 
birói hivatalokra 8 végre a muftiságra lépvén elö. Tévedés hinni, 
hogy az ulemák csak bittudósok vagy papok volnának. Hittudó
soknak kell ugyan lenniök, miután az izlamban az összes jogtudo
mány a hittanban mint a törvény pasitiv tudományában gyökerezik, 
mellynek elsö alapja a Korán, az lsten szava 1 mindazonáltal nem 
papok. Igaz másrészről, hogy szélesebb értelemben az utemák közé 
számittatik a papok osztálya is, mellybe tartoznak az im a m·ok 
vagy az imák szava.lói a mecsetekben s a hitszónokok, kikhez kap
csolbatók még a m u e z z i n-ek vagy toronyörök , a c h a t i b i-k 
vagy a pénteki elül-imádkozók, a k a im i-k vagy sekrestyések s a 
ezerzetesek valamennyien j de ezen osztály egészen különbözik a 
tanitókétól, mellyet egyedül a tanárok és birák képeznek, miután 
a papok nem számíthatnak a jövedelmea törvénykezési méltóságokra, 
n;tellyekre csakis a tanulmányok s a tudományos müveltség nyit utat. 
Am bár láttuk, hogy Ot·kán az tuomán birodalomnak általa Ni eaeában 
alapitott akademiájában szintén m u d e r r is-eket vagy tanárokat 
alkalmazott, s hogy I. Bajazet, a Villám, a birák jövedelmeit hatá
rozott díjakkal már megállapítá, az ulemák tanítói osztályát csak 
II. Mahomet rendszeresitette, meghatározván a tanári és birói hiva
talok fokozatait s a szabályos elöléptetést egyikböl a másikba. A 
valódi papok osztálya, amennyiben ez csakis a mecsetek vallás-szol
gáit B az imák elülmondóit és kikiáltóit, az imaro-okat és hitszónoko
kat foglalja magában, talán egy államban sem bir csekélyebb befo· 
lyással mint épen az ozmán birodalomban; ellenben.a tanítói osztály, 
Chinát kivéve sehol sem részesiil olly nagy tiRzteletben s nem bir 
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olly politikai jelentőséggel, mint ott. Középen állanak a d e r vis ek 
s a szemlélődő életet vivő hitszónokok; de még ezeknek sem lehet 
igényök a tanári és birói jövedelmea bivatalokra1 mellyek utat nyit
nak a legmagasabb törvénykezési méltóságokra, ha a legaltió lép
csötöl kezdve át nem futották a tanítói osztály különböző fokozatait. 
Ezen lépcsőzet az u l em á k vagy tudósok l á n c z á n ak nevez
tetik s az ottomán birodalomban a hódító állapitotta meg annak fo
kozatait. Egészen különbözö az a sz e r z e t e s s h e ik ok l á n
c z á t 611 melly csupán a szemlé\ődö élet lépcsözetét s a meaterek 
szavai segélyével a szerzet szellemének nemzedékről nemzedékre 
leendő átszállitásá' foglalja magában. Ez a szerzet tanának és sza
bályainak sz e ll em i l á n c z a, amaz pedig a tanítói állomások és 
javadalmak h i t t a n i l á n c z a. Minthogy ezen láncz az alkot
mánynak s az ottomán birodalom kormányzatának egész épületét 
átkarolja, s azoknak már régóta ezétválással fenyegetőző részeit 
bizonyos módon ma is összetartja, felette szükséges avval közdebb
röl megismerkednünk, nemcsak azért, hogy ezáltal helyesebb isme
retet szerezzünk magunknak az ottomán birodalomról, de azért is, 
hogy II. Mahometnek mint törvényhozónak érdemeit jobban méltá
nyolhassuk. 

Konstantinápoly meghódítása után Mahomet a nevezetesebb 
egyházak közöl nyolczat mecsetekké alakittatott át, s ezek szom
l!zédságában nyolcz akademiát (me d r ess e) alapított, mellyek az 
egyház jövedelmeiből tartattak fön. Midöa ,később ottan a saját 
nevét viselő mecsetet épitteté, ehhez szintén nyolcz medresse-t csa
tolt, mellyek a me z ö n y o l c z ak a d em i á j á n ak neveztettek, 
és ezek muderris-ei az eddig alapitott összes kollegiumok muderris
einél nagyobb fizetést huztak. A különféle előléptetések a tanári 
állomások terén s az ulemák teljes rangfokozatának rendszeresitése 
a müvelt basa, Mahmud nagyvezír müve volt, ki fő gondjának te
kintette a tudósok lépcsőzetét és ellátását megállapítani. A tanu
lők t h a l i b· oknak vagy tudvágyóknak neveztetnek, általában pedig 
su c h t e-knek vagy megégetteknek 1 miután a tudományok iránti 
ezeretettől lángolnak s bizonyos épületekben 1 mellyek t e t im n e 
néven ismeretesek s a nyolcz iskolával határosak, lakást és élelme
zést nyernek. Tanulmányaik folyama tiz tudományt foglal magában 
t. i. nyelvtant, syntaxist, logicát, metaphysicát, nyelvészctet, a tro
pusok és irály tudományát, ékesszólást, mértant és c~illagáözatot 

Ezen tanulmányok bevégeztével d a n is c bm e n d i-knek vagy tudo
mányos készültRéggel bíróknak neveztettek, s mint illyenek vagy 
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pedig mint altanitók (m u i d) más tanulókat oktatnak az általok el
sajátított tudo~ányokra. A danischmendi-k tehát az alsóbb iskolák 
tanítóivá vagy imaro-okká lesznek, s ugyanazért nincs szükségök a 
magasabb tanulmányokra, de egyszersmind minden rernél\yöket el
vesztik arra, hogy a muderris és mollah jövedelmea állomásokra elő
léphessenek. Ezeknek még át kell tanulmányozni a jogtudományo
kat is, és keresztül menni az ulemák pályájának minden fokozatán. 
Az efféle állomásokra igényt tartható jelöltek m u l a z i ru-oknak (já
rulnokok) neveztetnek s a muderris állomások husz aspertöi hat
vanig menö napidíjjal vagynak ellátva. Ezen fizetés szerint a taná
rok huszasoknak, harminczasoknak, negyvenesek
n ek, ö t v e n es ek n ek, h a t v a n as ok n ak neveztetnek. Maho
met mecsete nyolcz akademiájának tanárai ötven aspernyi napidíjjal 
vagynak ellátva s rendesen a n y o l c z tanárainak neveztetnek, s 
az ö nyolcz kollegiumuk a birodalom történetében közönségesen mint 
a tudomány nyolcz, paradicsoma fordul elö. Ezen nyolcz kollegiumon 
kivül a hódító Ejub meesete mellett egy másik medrese-t alapitott 
hasonló fizetéssel s ismét egy másikat a Szent·Zsófia mecsete mellett 
hatvan aspernyi napidijjal. Hogy azonban bizonyos lépcsőzetet és 
rendet állitson fel az egyenlő fizetéssel biró muderris állomások kö
zött, ezek k ü ls ök r e és b e ls ök r e osztattak j a külsök a bel· 
sők alatt, ezek Mahomet mecsete nyolc?. akademiájának muderris-ei 
alatt, s a n y o l c z vagyis az emlitett mecset mezejének tanárai a 
h a t v a n as tanárok alatt állanak. A tanárok fizetése és méltósága 
azon muukának fontosságához volt szabva, mellyet azoknak előadá
saikban kifejteniök kelle. A h us z as ok egy meghatározott bit
tant, a h a r m i n c z as o k ékesszólást adnak el ö j a n e g y v e n e
s e k a polgári törvényt, az ö t v e n e s ek a Próféta hagyományát, 
a h a t v a n as o k a Korán értelmezését tanítják. Az ékesszólás és 
metaphysika fensőbb munkáin kivül, mellyek alapelvei a kisebb os
kolákban is tanittatnak, a magasabb tanszékek kiterjeszkednek a 
törvénytudomány négy ágára, azaz a vallásos hitágazatokra, a jog
tudományra, a hagyomány tanulmányára s az irás értelmezésére. 
Csak a m u l a z im, ki ezen hét évi tanfolyamot elvégezte s a szi
goru viz8gát jól kiállotta, léphet a muderris vagy magasabb birói hi
vatalba j a huszonöt aspernyi napidijt huzó alsóbb rendü biráknak 
(n a i b i) elegendő a danischmendik tanulmányait el végezniök j de 
a felsöbbeknek, kik mollah-oknak neveztetnek, sztikséges a maga
sabb tanulmányok bevégzése után a muderris-ek minden fokozatán 
keresztül menniök. A legfelsiíbb fok u muderris ma c h r e g e-m o l-
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l a h vagyis mollah-jelölt czimot vesz föl. A mollah czim csak a fel
söbb birói méltóságokat illeti meg, mellyek az ulemák testületének 
öt osztálya közöl az elsőt képezik, s osztályzatuk és jövedelmök sza
rint ujabban hat fokozatra vagynak felosztva. 

De Hammer Az ottomán birodalom történelme XVIII. könyv. 

F) 261-ik laphoz. 

Sollml\n törvénykönyve. 

Solimán, a törvényhozó, ugy a janicsárok hadtestének tökéle
tesítéséremint a hübérek (t im a r- és si am et-ek) rendezésére is ki
terjeszté gondját, ameily ek birtokosai, jóllehet si p a h i-knak nevez
tetnek, egészen különbözök a fizetésas sipahi-któl, kik a rendes lo
vasság négy csapatának elsejét képezik. I. Amurá.t, ki a janicsáro
kat szervezvén a keresztény gyermekek elraboltatása által arról is 
gondoskodott, hogy a török törzs a görög, szerb és bolgár vérrel föl
frissittessék, szabályszerüen felosztá a hübéri birtokokat is, olly mó
don, hogy azok mindig a férfi ágra szállottak át s ennek kihaltával 
visszaestek az államra. A hübér-birtokos valameily bűnténye kö
vetkeztében elvesztbeté birtokait saját személyére, de nem fiaira 
nézve. Különféle timar-ok vagy egyesitett kisebb hübérek, mellyek 
egy embemek adományoztattak, nagy bübérré (si am e t) változtat
hattak át; de ez nem daraboltathatott fel timar-okra, sem pedig 
huszezer aspernél kisebb értékü nem lehetett, csak illyesek engedé
lyezésére lévén a kormányzók felhatalmazva. Solimán országlása 
tizedik évében elrendelte, hogy a kormányzók jövőre csak kis höhé
reket adományozhassanak és pedig birtoklevél nélkül, amiért is ezek 
t e z ke r es i z-eknek azaz a birtoklevél alól kivetteknek neveztet
tek. De a nagyobb hübérek kezdetben ideiglenesen osztattak ki az 
engedélyezési rendelet által (te w d zs ib-fer ma n), melly azon tar
tomány kormányzójához intéztetvén, mellyben a hübér létezett, an
nak kötelességeül tette tudakozódni aziránt, vajjon a jelenkezö va
lóban sípahi fia-e, csak ezen osztály nyerhetvén hübért, s mennyi 
jövedelme volt atyjának halá,Jakor. Ekkor a kérelmező a basától 
egy birtoklevelet (tezkere) kapott, mellyet a Portánál bemutatván, 
az megszerzé neki az engedélyezési okmányt (b e r a t); ameily hü-
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bérek az elöbbiekkel ellenkezőleg t e z ke r e l u-knak vagyis birtok
levél alá vetetteknek neveztettek. Ha valameily siamet birtokosa, 
mellynek értéke huszezertől ötvenezerig rugott, a csatatéren elhalván 
három fiat ha3yott bátra, ezeknek kezdetben csak egy, négy-hatezer 
értékü timar adatott; ha nem csatában de saját ágyában halt el, 
két fiának együtt együtt csak egy, ötezer érték ü ti mar, a harmadik
nak pedig magának egy, négyezernél többet nem érő timar engedé
lyeztetett; ha a fiuk már atyjok halála előtt birtak volna timarokat, 
ezen esetben pótlékot kaptak, melly kétszáz aspernyi ét·téktől két
ezerig haladhatott. Mindazáltal eltérőleg a fermao-ban kitett eme 
rendeletektől vagy inkább a nagyobb hübéreket érdeklő utasítások
tól, a birtoklevelek nem cseréltettek ki adományozási okmányokkal, 
(t a h w i Il-k i a g a i d), s ekként a sipahi-k hübéreik birtokába lép
tek, anélkül hogy a Porta oklevelével törődnének. Ugyanazért ren
delet wenesztetett Lutfi basához, Rumelia beglerbégjél:;ez s késöbb 
nagy-vezirhez, hogy jövőre illy okmányok ne engedélyeztessenek, 
hanem a hűbéres-jelöltek, volnának bár azok szandzsákbégek, kiaja-k 
vagy szószólók, vagy a timarok defterdárjai, subaschi-k (tisztek) vagy 
egyszerü sipahik (hübéresek) a Portához utasittassanak, hat hónapi 
határidiS alatt birtokleveleiket oklevelekkel felcseréltetendök. Egy 
hübér több egyénnek engedélyeztethetett, részekre (h is sa) osztat
ván az fel ; de mindezen részek egynek tekintettek, s tilos volt 
azokat a Porta engedélye nélkül feldarabolni. Nagyobb része azon 
szabályoknak, mellyek Solimán uralkodása alatt a hűbérekre vo
natkozólag készíttettek, Ebusund mufti fetwá-in alapszik; s a Soli
mán halála utáni évben, mindjárt II. Selim trónra emeltetése után 
Mohammed Chelebi deftet·dar mindezen fetwá- kat és fermánokat egy 
könyvbe gyüjté össze, melly a h ü b é r ek Ka n u n n am e-jenek 
neveztetik. Ebben a muftik véleményével egyezőleg az mondatik, 
hogy az izlam államokban háromféle birtok létezik1 t. i. először a 
tized alá vetett földek vagyis azok~ mellyek a hóditás idejében ke
rültek a musulmánok birtokába, amellyek az ö valódi tulajdonuk 
(m ü lk), s amellyekért tizedet (a as c h e r) fizetnek, de földadót 
( m a r a d zs e) nem. Másodszor a földadó alá vetett területek, mellyek 
a hóditás idejében nem mahomedanus birtokosaik kezeiben hagyat
tak, olly kötelezettséggel azonban, hogy azokért a föadón kivül ket
tős t. i. föld és jövedelmi adót fizessenek. Ezen jószágok épen ugy 
feltétlen tulajdonuk birtokosaiknak, mint az előbbiek, s csakis az 
azokért fizetett nagyobb adó által különböznek ezektől. A harma
dik osztályba végre az ugynevezett tartományi vagy államjavak tar-
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toznak, mellyek csakis a birtokjog fentartása mellett az állam által 
katonai szalgálatokért élethoszsziglan engedélyeztetnek: és ezek 
azon hübérek, mellyek birtokosai a jobbágyok vagy parasztok (r a
j a) haszonbért (ta p ú), földadót s a termények után jövedelmi adót 
fizetnek, ameily utóbbi tizednek is neveztetik , de illetéktelenül, 
amennyiben az a termésnek kilenczed 1 nyolczad részét 1 sőt néha 
felét is teszi. · 

Az államjavak bérleti reodsz~re, melly Egyiptomba be vagyon 
hozva, nagyon különbözö a Rumeliában és Kis-Áz~iában levő hübé
rek bérleti rendszerétől, ameily az izlam jog fentebb emlitett elvei 
szerint vagyon szabályozva, ha a jövedelmek beszedésének külön
bözö módja vétetik tekintetbe. A Korán itélete szerint a föld az 
Istené, ki azt annak engedélyezi, kinek akarja j következésképen 
tehát jogilag az i mam· é az, mint aki e világon az Isten árnyéka, 
De valameily tartomány meghóditásával az imam mint four másokra 
ruházza át ezen tulajdonjogot, és pedig a musulman birtokosokra a 
tized, a nem musulmanokra a föld és jövedelmi adó fizetésének terhe 
alatt, anélkül hogy a fejedelem valami jogot tarthatna e ..földekre1 

amellyek birtoka az apáról a fiura megy át, olly korlátlao szabad
sággal, hogy azt eladha~sa, feloszthassa vagy elajándékozhassa, szó
val minden más tulajdonjoggaL Maga a fejedelem illy módon birja 
a családi és kamarai jószágo kat, amellye k jövedelmei fizetés gya
nánt gyakran a főbb hivatalnokoknak szánvák. Egészen másfélék 
az ugynevezett tartományi vagy államjavak1 mellyek mint hübérek 
katonai szalgálatokért engedélyeztetnek, s ameilyeknek csupán bit·
toka megy át örökösödés utján a fiágon lévő nemzedékekre1 de nem 
a többi jogok, s azok engedélyezése mioden halálesetnél megujitta
tik. Ezen javak, mellyek Rumeliában és Kis Ázsiában mint kisebb 
vagy nagyobb hübérek (t im a r-ok .vagy si am e t-ek) osztatnak ki, 
Egyiptomban bér-földeknek neveztetnek, mellyek nem lévén egyenlő 
adók alá vetve, még a kizárólagos jövedelmeket sem élvezik j mint
hogy mig az életében birtokos gyanánt tekintett hübéres a különféle 
adókat mind megkapja paraszt-jobbágyától, anélkül hogy az aliam
nak valamit fizetne, addig az egyiptomi bérlő evvel ellenkezőleg 

kénytelen megfiz~tni a haszonbért, s csak a maradványt osztja meg 
a földmüvessel. Ez a különbség a Rumeliában és Kis-Ázsiában hű
bérek gyanánt engedélyezett területek s az egyiptomi bér-földek 
között j s innét van, hogy az ottomán birodalom europai és ázsiai 
tartományaiban a h ü béres (si am vagy t im a rl ü) valamint jobbá-
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gya (r aj a) is sokkal kedvezöbb állapotban vagyon mint a bérlő 

(moultezim) sjobbágya (fellah) Egyiptomban. 
Selim e tartomány meghódítúja azon bérleti szabályzatot találta 

itten, mellyet a XIV. század kezdetén Naser-ben- Kelaun,·a haharit 
mamclukkok szultánja hozott be, de ameily ennek halála után mind
inkább lazulni kezdett. A bérleti javak, mellyek egyedül katonák
nak valának adandók, eredeti rendeltetésökkel ellenkezőleg v ak f
okká változtattak át, vagyis a vallás-alapitványnak adományoztattak, 
vagy bizonyos évpénzért a polgároknak és iparosoknak zálogosittat
tak el. Kaitbai suitán mintegy ötven évvel az ottomán hóditás előtt 
egy uj rendelete által orvosoini igyekezett ezen visszaélést; de a baj 
a mamelukkok utólsó elötti fejedelme Kansu el-Gawri különösen pe
dig az első ottomán kormányzó Chairbeg alatt még inkábh növeke
dett. Chaim A.hmed kormányzó lázadasa Egyiptom felé terelé Soli
mán figyelmét, s miután azt elfojtotta volna, korlátlan hatalmu vezire 
szabályozta az országot. Egyiptom valódi Kanuuname-ja azonban 
nem lbrahim egyiptomi utjáról de a herélt So !imán, az arab és indiai 
hódító s későbbi nagyvezír kormányától veszi eredetét. Ezen Ka
nunname megállapítá akaschifi-k vagyis a mamelukkok tisztjei, a 
sheikok, városok, faluk, a pénzügyi és városi felügyelő, a kormányzó 
basa, a bérlök és írnokok, a magtári biztosok és felügyelők, a mér
nökök és földmüvesek díjait és más kötelezettségeit s magában fog
lalja az ájtatos intézmények, a vám, pénzverde és közkincstár szabály
zatait s gyakran hivatkozik az Kaithat suitán régi rendeleteire, mely
lyek föntartatni szándékoltattak. Ezen könyv szerkesztése s az or
szág uj leírása annyival inkább szükséges volt, minthogy a régi laj
stromok egy tüzvész alkalmával mind elvesztek. A török fizetésas 
csapatok Egyiptomban hét osztályba valának sorozva: u. m. janicsá
rok, azabok, csausok, muteferrikák, dzsebedzsik, tüfendkzsik és gon
nüllük. 

A rumeliai és kisázsiai hübérbirtokosokra és az egyiptomi állam
javak bérlőire vonatkozó törvényekről a raják vagy azon musulmán 
jobbágyok törvényeire megyünk át, kik a hübérbirtokosnak illeté
keket és adókat fizetnek. A jobbágyok törvénye (ka n u n i-r a j a), 
mellyet Solimán bocsátott ki s l. Ahmet részben megerősített rész
ben kibővített, megállapítja azok adóit; ezek pedig a következök 
valának : a földekért járuló pénzadó , a nötlenek, menyasszonyok, 
barmok, legelő, telelés, méhek, malmok, családok taksái s a birói és 
rabszolgai taksák. Az izlam tartományokban az összes adók két 
osztályba soroztatnak : törvényesek, mellyek a Korán s az izlam 
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alaptörvények által állapittattak meg, és önkényesek, mellyek a po
litikai intézmények (kanun) által hozattak be, amiért is azok a d iván 
adóinak neveztetnek. Azon adók végre, mellyek sem a Korán sem 
pedig a Kanun által nincsenek elöit·va, a csikarásokhoz tartoznak, 
amellyek arab neve a w a n i magával a dologgal együtt Keletről 

Nyugatra is átszármazott. A törvényes adók egyedül a föadó, a ti
zed, a föld és jövedelmi adó, mellyek c h a r a z s név alatt ismerete
sek. Az önkényesek a vámok, a királyi baszonvételek, a taksák és 
birságok, mellyek általában a diván adóinak neveztetnek. A taksák 
vagy személyiek, minök a nőtlenekéi, menyasszonyokéi, aszerint 
amint ezek hajadonok vagy özvegyek, sa házasokéi, vagy pedig tár
gyiak minök a birói taksák és az illetékek. A birságok vagy sulyos 
rendöri vétségek után járók (d zs e r im e), vagy kisebb kihágásokért 
fize tettek, mellyek b a d u-h a w a, vagy szél- és levegőnek neveztet
nek. A vámok az árukért fizettetnek és pedig mint kiviteli, bevi· 
teli, átviteli és országuti illetékek, vagy pedig az élclmi czikkekre s 
igy a többek közt a rnészárszékekre és szölökre vettetnek. A kirá
lyi haszonvételekhez számittatnak a raktárakért, hiteles mértékek
ért és hivatalos pecsétekért járuló illetékek, továbbá a szolgák, örök, 
bizományosok és alkuazok taksái: a többiek az uj i t ás ok általá
nos nevezete alatt vagynak összefoglalva. Nem mindenütt egyenlők, 
de az adóknak annyi kanunname-jok vagyon a hány kormány. Igy 
pl. Siriában a földek nem ugy vannak megadóztatva mint Rumeli
ában és Kis-Ázsiában t. i. holdak szerint, de azon tér vétetik mér
tékül, mellyet két ökör t·eggeltöl fogva délig felszánt, s ameilyet a 
viz, egy kilyukasztott edényből folyva, huszonnégy óra alatt befut. 
A terményekért és pénzért haszonbérbe adott j6szágok d im o B· 

oknak neveztetnek : az olajfák hitetlenekre és izlamokra vagynak 
felosztva, és eszerint ad6ztatvák meg. A kiköHíkben a fentebbi tak
sákon kivül vagynak még az ugynevezett megérkezési, okleveli, 
ajándék i, ünnepi sat. taksák; ismét ollyanok, mellyek a rizsföldekre 
öntözés fejében s a nyájakra a tévelygő barmokért, továbbá a ta
karmányra és a rétek tet·ményeire vagynak ki vetve: vagynak végre 
·szolgai munkák, az átmenő hadsereg számára természetes termények 
s végre hadi adó. 

A janicsárok, a rumeliai és kisázsiai hübérek, az egyiptomi bér
lök és jobbágyok kanunname-in kivül kibővité még Solimán azt is, 
melly a tartományok felosztásáról értekezett, tekintettel saját h6di
tásaira. A birodalom huszonegy kormányzóságra osztatott fel, mely
lyek összesen kétszázötven szandzsákságot foglaltak magokban; s 
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az ö hadjáratai naplójában különféle törvények emlittetnek, mellyek 
által némell y változásokat tett az állam szokásai (a j i n) és sz ertartása i 
(t esk ri fa t) kanunnamé-jában. 

V égre különös figyeimet forditott a rendöri tilalmakra és bün
tető törvényekre, amellyek öt fö fejezetre terjedő kanunnamé-ja alap
ját képezi az ottomán birodalom büntető törvénykönyvének. Az 
1-sö fejezet, melly a paráználkodásról értekezik, ezen bünt a bünös 
vagyoni állapota szerint bünteti, a gazdagok ezer, a szegények pe
dig harmincz aspernyi bírságot tartozván fizetni. A fiuk vagy le
ányok elrablói férfiásságuk elvesztésével büntettetnek. Ki lest vet 
más nejére vagy leányára s azt mPgr.sókolja, keményen megfeddetik 
s minden szóért és csókért egy egy aspert fizet; aki rabszolganövel 
teszi ezt, felével büntettetik, miután csak két szóért vagy két csók
ért fizet egy aspert. A csábitási vádnak, ha erre tanuk nincsenek, 
hitel nem adatik; ha pedig a vádlott esküt teszen az ellenkezöre, a 
nő vagy leányzó a biró által megfeddetik s egy aspert fizet. Az atya, 
ki fia rabszolgálójával hál, nincs alávetve pénzbeli birságnak. Aki 
valameily állattal közösül, keményen megfeddetik s mindannyiszor 
egy aspert tartozik fizetni. A 2-ik fejezet a sértő szavakért és üté
sekért járó büntetéseket állapi1ja m<'g, pénzbeli birságokat szabván 
ezekre; de a szakál megrángatása, a pofoncsapások s a főbeütések 
a fo g a t fo g é r t, s z em e t s z e m é r t-féle törvény szerint bün
tettetnek j a vádló beleegyezésével azonban megválthatja magát a 
bünös e büntetéstöl, a gazdag egy kitört fogért kétszáz aspert, a 
szegény harminczat fizetvén. A rabszolgákért uraik e birság felét 
fizetik. Ha két becsületes s az elfátyolozottak osztályába tartozó 
nő összeverekedik, a biró által mindketten megfenyegettetnek s husz 
asper fizetésére itéltetnek ; a fátyolt nem viselök vagy becstelenek 
pedig megfeddetnek s minden verekedésért két aspernyi birságat 
fizetnek. A 3-ik fejezet a borivásért, lopásért, gyilkosságért és rab
lásért járó büntetéseket foglalja magában. Minden borivásért és 
ellopott szárnyas állatért egy as pernyi birság fizettetik j de a ló-, 
öszvér-, szamár- vagy bivalytolvajnak keze vágatik el, kivévén azon 
esetet, ha ezen büntetéstől kétszáz asperrel megváltaná magát. A 
közeli rokonok, kik egymást saját házuk ban meglopják, csak meg
feddetnek; aki pedig haragjában a másik fejéröl turbánját letépi, 
szintén megfeddetik s egy aspert fizet; aki végre egy rabbzolgát 
rabol el, egy boltot tör fel, vagy több ízben kisebb lopásokon kapa
tik, felakasztatik. Az egyik vagy másik falu közelében elkövetett 
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lopás megtérítéséért annak összes lakosai felelősek. Ha a tolvajok 
hübéresek, tömlöczbe vettetnek, mielőtt azonban sulyosabban meg
büntettetnének, erről a fényes Portának jelentés teendő. A hamis 
tanuknak, hamisitóknak s hamis-pénz csinálóknak kezeik el vágatnak. 
Aki a megrendelt naponkénti ötszöri imát kétszer elmulasztja vagy 
a böjtöt megszegi, egy aspert fizet. A kamatok nem haladhatják 
meg a tizenegy száztólit. A rágalmazók és hirhordók kezesek a 
nyelvök által okozott károkért. A 4- ik fejezet a vásári czikkeket 
s az 5-ik az iparos testületek törvényeit tárgyalja. Amabban figye
lemre méltó az állatok iránt tanusitott részvét, ebben némelly pa
rancsok tünnek ki, mellyek némi fogalmat adnak a törökök szaká
sairól és rendörségérőL A pékekre nézve megszabatik a különféle 
süteményeknél felhasználandó liszt és vaj mennyisége; ugyszintén 
a szalonnaárusokra nézve a rézüstök megczinezése. A h a l w a 
vagyis édes sütemények ára a méz és maodala ára Rzerint szabályoz
tatnak. Az aszalt gyümölcsiik és friss szölö árusainak tiz száztóli nye
reség engedélyeztetile A külödéle czipök, csizmák és papucsok 
ugyszintén a nyergek, kötőfékek és kantárok ára megállapittatik. 
A kőmiYesek és afztalosok naponta tiz asperért és élelmezésért dol
goznak. Az épületfák hosszasága különbözöen állapittatik meg, 
aszerint amint azok szamarakra, öszvérekre vllgy tevékre rakatnak. 
A fürdök tulajdonosai kötelesek meleg szobákról, ügyes szolgákról 
és jó borotvákról gondoskodni s az igazhivöknek külön kötényt adni; 
a borbélyoknak pedig nem szabad a keresztényeket azon borotvával 
beretválni s azon törlökendővel megtörülni, mellyeket már az igaz
hivöknél használtak. A koldusok vásárkor és a mecsetben nem 
koldulhatnak; a bélpoklosok a városban nem kóborolhatnak. A vá
rosi és vásári biró megállapitott törvénye nélkül mi sem adathatik el. , 
Es mindenki ezekhez tartozik magát alkalmazni, másként nem cse-
lekedvén. 

A büntető törvények ezen kivonata mutatja, hogy Solimánnak 
az erkölcsiség- és rendörségre vonatkozó rendeletei bizonyára ked
vesek valának a nép elött, miután azok az arak jutányosságát s az 
élelemre és ruházatra leginkább szükséges czikkek jóságát biztosi
ták s egyszersmind olly szelidek és engedékenyek voltak az érzéki 
bünök ·iránt, hogy inkább ingerül mintsem gátul szalgáltak azokra. 
Ugyanazért törvénykönyve, melly az utóbbi tekintetben nehezen ke
rülheti ki a szigoru erkölcsbiró ócsárlását, dicséretet érdemel az em
berbarát és politikus részéről már csak azért is, hogy olly ritkán ve
szi igénybe a két halálos büntetést, mellyet az izlam· törvény a Ko-
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rán nyomán a megkövezésben és kézvágásban a házasságtörésre és 
lopásra szab, amelly büntetések pénzzel való megváltását Solimán 
megengedi. Az engedékenység szelleme, melly itt sokkal nagyobb 
mint az első izlam-törvényben, még abban is nyilvánul, hogy hall
gatólag eltüri az arany és ezüst edények használatát; atyáik véle
ménye szerint ugyanis illyes fényüzés nem volt megengedhető a mu
sulmanoknak. Sőt Solimán egykor meg is botránykoztatta a hit- B 

jogtudósokat és a népet, a perzsa követséget arany és eztist edények
ből vendégelvén meg i de ez nem történt többször, miután ezentul 
minden udvari edények zöld chinai porczellánból készíttettek. Ha
sonló engedékenységet tanusitott ő az uj érzéki élvek pl. a kávé 
iránt, amellyről legalább is kétséges volt, vajjon a próféta megen
gedte vagy eltiltotta volna-e azt i s bár uralkodása végén szigoruan 
megtiltotta a borivást, a korcsmák bezáratália iránt kiadott rendelete 
arról tanusk-odik, hogy ezek előbb türettek. 

De Hammer, Idézett munk. XXXIV. kö11yv. 

G) 451-ik laphoz. 

Ünnepélyek. 

Nincs történelem vagy krónika, melly a tizenötödik s tizenha
todik század fényes ünnepélyeiről említést ne tenne. A számtalanok 
közől néhányat kiválasztván, czélszerünek talaljuk azokat olvasóink 
elé terjeszteni, némi összefüggésben lévén azon dolgokkal, mellyek
röl jelen könyvünkben értekeztUnk, l•ülönöben pedig az akkori szo
kásokkal és véleményekkeL 

Bergonzo Botta ünnepélye Tm·toná-ban, m1:dön Gian Galeazzo Sjo1·zá-t 
s ennek jegyesét Amgoniai Isabellát fogadná (Tr. Calclli, Nltptiae Med. 

Ducum. VL). 

- Miután a jegyesek elfogadtattak s részökre a legfényesebb 
lakosztályon kivül haram, selyemmel bevont szoba kijelöltetett volna, 
amellyek egyike fejér, másika l•armazsin piros, a harmadik pedig 
zöld volt, mindannyian feléldtve czimcrekl{el, diadal-jelvényekkel és 
epigrammokkal, s miután az ünnepelt személyek étkezés közben ma-
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gokat kissé kipihenték volna, kezdetét vette a azámukra rendezett 
ünnepély. Az asztalok gyönyörü helyen valának felállítva s amint a 
meghivott vendégek leültek, kellemes zene hallatszott, előre hirdetve, 
hogy az ételek uj modorban fognak feltálaltatni. Legelöbb is Jason 
jelent meg, kiteritvén az asztalra az arany gyapjut i azután A polio, 
ki elénekelvén a földön tett utazását, valamint azt is hogyan nőnének 
a borjak, a finom izlésüek eme kedves étele, s azokból néhánynyal 
kedveskedett, késöbb Diana jött s egy szarvast hozott, azt mondván, 
hogy az a szegény Acteon volna, kinek nem lehetne szebb temetke
zési helye mint a menyasszony kebele; ezt Orpheus követé, ki elbe
szélte , hogy Euridices-ét siratandó az Apcunineken tartózkodván, 
hirét vette ezen menyegzönek, s lantja pengetése által sok madarat 
magához csalogatván azokat megfogta, s velök a jegyeseknek ked
veskedik. Ezután Atalanta a caledoniai vadkan fejét, lris, Juno kö
vete, urnője kocsijának madarait, Theseus és vadásztársai egy vadkan 
tagjait s más erdei vadállatokat hoztak; Hehe nektárral s am brosiá
val kedveskedett; ennek társaságában Apieius árnyéka jött, ki a leg
finomabb lével látta el az ételeket; az arkadiai pásztorok tejjel, Ver
tuonus és Pornona gyümölcsökkel, a najadok és Glaucus folyóvizi és 
tengeri halakkal, a Pó, Adda és Ticino mézes vizekkel s fölséges ita
lokkal szolgáltak. Nem maradtak el Verbanus és Larius, válogatott 
ételekkel rakandók meg az asztalt, sem Ulysses, ki megfékezte a siré
neket, hogy igy a fiatal leányka sajátjává tenné az erényt s ne haj
tana ama szörnyek hizelgéseire. Illy módon mindig ujabb meglepeté
sek, az énekek folytonos változatossága s méltóságteljesen és gazda
gon öltözött uj személyiségek megjelenése közepatt kellemet~sen 
végződött a vendégség. 

Mindazáltal az Unnepélynek nem volt vége i de amint az aszta
lok eltávolittattak, egy másik kezdödött, mellyet a görögösen öltö
zött s borostyánnal övezett Orpheus nyitott meg, menyegzöi éneket 
zengedezve s magával egy csoport Amort hozva, kik menyegzöi köl
teményeket énekeltck. Ezután gyönyörüen tánczolva és dalolva, elé
vonták a Grácziákat, kik övük által egymáshoz csatolva s a jegyesek 
előtt rucgállapodva, hozzájok különféle énekeket intéztek. Ezeket a 
női Hüség követé fejérben öltözve s jobbjában egy fejér nyulacskát, 
baljában pedig egy jaspis nyaklánczot tartva, mellyeket a menyasz
szonynak ajándékozott. Azután Merkur leszállván az égből bevezeté 
a Hirt, ki Virgil és Livius között foglalván helyet azt mondá, hogy ö 
az örök jó és rosz követe. Eközben Semiramis, Helena, Medea, Cle
opatra, egy csoport, gazdagon sőt királyilag öltözött kéjhölgygye l 

xv. 75 
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egyetemben, megjelenvén, énekelni kezdék csábitásaikat és gyaláza
tos kalandjaikat. De hogy meg ne becstelimitenék a szent menyeg
zőt, a női Hüség megparancsolta az Ámoroknak, hogy üznék el őket, 
amire azok égő fáklyáikat megcsóválva hozzájok veték s addig taszi
gáhált l:íket, mig azon helyről el nem zavarták, hol azután helyettök 
az erényes nök kara tünt fel, közöttök Lukreczia, Penelope, Tomiris, 
Judit, Porczia, Sulpiczia, kik a ezerénységet és szentséget, a női sze
mérem emez ékeit megénekelvén s azokat a menyasszony lelkében 
felismervén, mindegyik ennek nyujtá pálmáját, az erény jelképét, 
annyival inkább mert felismerték, hogy benne minden erény egye
sítve volna. V égre a társaságot felvidítandó az öreg Silenus jött sza
m:~rári ülve, s ittasnak és álmosnak tettetve magát ide-oda dülöngött 
nyergében s végre a földre zuhanván ottan külőnféle hengerbuczká
kat csinált, megnevettetvén ekként a jelenleviiket; ezután vig tánczok 
közepett végét érte ezen kedves és uj mulatság. -

Esztei Herculesnek és neJe Eleonorának, l/e1·dinúnd nápolyi kú·ály leá
nyának megtiszteltetése Rómában 147 3-ban. 

Az utczák telve valának lóháton iilií bibornokokkal, nőkkel, 
római néppel s ezek családjaival. A Sant' Apostolohoz érve (hol San 
Sisto bíbornok, q u i ve r e d i c i p o t e r a t summ us p o n t if e x, 
az egész tért szönyeggel borittatá be, s a piacz felöli oldalon három 
uj terem nyittatott, mindannyian régi modorban készítve, lombok és 
virágok által díszített oszlopokl(al, s felül egy gazdag és gyönyörü 
ékitmény a pápa, San Sis to bíbornok, a nápolyi király, a milanoi 
herezeg B Hercules ferrarai herezeg czímereivel; az egyik terem 
nagyon hosszu volt, berendezve a diszebéd számára s egyszersmind 
váróteremül szolgálandú, mig a tervezett játékok kezdetöket vennék; 
a többi termek bizonyos eléadásokra valának szánva), leszállottak lo
ve.ikról B beléptek a palotába, meliy olly szépen fel volt ékitve, mint
ha csak sz. Péter váratott ;volna a földre. Ezen három első terem 
belsejének falai a legfinomabb szövetekkel annyira be valának fedve, 
hogy egy arasznyi fal sem vala látható. A nt~.gy terem elejen egy a 
többinél szebb szövet tűnt fel, müvészileg készitett alakokkal dí
szítve, s ez az emelvény mellett vala, ameily felett egy nagy karma
zsin vörös mannyezett függött, közepén egy fejér bársony kereszttel s 
három eltakart fuvóval, mellyek folytonosan szelet csináltak. Oldal
vást egy oszlopra egy valódi, angyalalaku, meztelen és megaranyo
zott gyermek vala felállitva, Iti egy kutból vizet szórt szerteszét. 
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Ezen palotában az első terrm bejárásánál volt ama szövet, mellyet 
Miklós pápa készitett, s a melly legszebb a keresztények birtokában 
levők között j itt vagynak ábrázolva az A ty a-Istennek a világ terem
tésekor végbevitt müvei j továbbá egy ágy azurkék atlacz takaróval 
és párnákkal s arany bojtokkal j végre egy előcsarnok aranylom
bokból készitve, közepén San Si sto czimerével. És igy tovább öt 
ajtón átlépve mindinkább nagyobb és nagyobb fényre és pompára 
talált az ember, mignem az emlitett urhö Igy szobájtl.ba lépett. 

A második teremben a fah.k többféle fi nom szövetekkel valá
nak befedve j itten volt egy szekrény, telve arany és ezüst edények
kel, mellyek rendes használatra valának szánva j és egy ágy karma
zsin Yörös atlacz takaróval, vánkosokkal és paplanokkal s arany roj
tokkal j egy három röf hosszu s egy röf széles asztal, egy darab 
cziprusfából készitve, rajta sok kosár és ládácska. Ezen termek egyi
kének kápolnájában volt egy olt:ir, rajta egy diszitmény, mellyen a 
Boldogságos Szüz, karján a gyermek Jézussal, s a betlehemi jászol 
valának aranynyal és selyemmel kivarrva j az oltár felett két angyal 
és két gyertyatartó állott tiszta aranyból készitvej oldalvást egy 
zsámoly, mellyre az illető miseközben letérdelendö volt, aranyozott 
ezüstből csinálva, felül gombokkal alul oroszlán-lábakkal i hat bár
sonynyal bevont szék, közlilök kettő karmazsin vö1ös, kettő azurkék, 
kettö zöld. A fal mellett köröskörül remek müvirágok, mellyek Fran
cziaországból hozattak, s más pompás dolgok. 

A harmadik teremben sok zölddel kivarrt 5zövet, egy ágy fejér 
damaszk tAkarókkal e.s vánkosokkal, egy nagy asztal arany-hiQlzetü 
sz önyeggel; egy koszoru és egy zászló aranynyal kivarrva, mellyek
nél szebbet az ember nem láthatott j és két karmazsin vörös szék 
ezüst szegélyzetteL 

Ezután tizennégy szoba, a legszebb szönyegekkel és selyem 
függönyükkel ellátott ágyak kal, különféle modorban felékitvej a pap
lanok, vánkosok majd azurkék, majd karmazsin vörös és zöld adaez
ból valának készitve. Az ágylepedők egy darab finom lenvászonból, 
a takarók karmazsin vörösek vagy pedig azorkék arány szövetböl 
voltak, mindannyian hiuz-, czoboly- és hermelinbőrrel bélelvc. Az 
emlitett takarók alatt még mindegyik ágyon három más damaszk 
takaró volt, mellyekkel az illető l{ényelme szerint élhetett. 

Ezen szobák egyikében a falon fejér atlacz függönyök va· 
Iának láthatók, Krisztus mennybcmenetele lévén azokon ábrázolva, 
amellyek már szebbek nem is lehettek i az ágyat karmazsin vörös 
atlacz függöny környezé, egy nagy fejér kereszttel közepén és San 

75* 
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Sisto czimerével, ameily egészen aranynyal volt kivarrva i a kanda· 
lóhán ·nyárs, lapát és fogó mind tiszta ezüstből készítve. Egy másik
ban fejér damaszk függönyök valának, arany virágokkal; az ágy fö
lött fejér damaszk függöny vörös kereszttel, mellynek karjai gazda
gabban valának kidolgozva mint a fentebb érintettnek i az ágy átel
lenében a falon egy arany-szövet Paduai sz. Antalnak pompásan hiro
zett képével s két szék, mellyek ezerötszáz aranynál többe kerültek. 
Az ablakon e két vers vala irva : 

Quis carneram hane supera dignam neget esse tonante? 
Principe (quis n eget?) haec est .nino r illa su o. 

Nem szólok a többi szobák feldiszitéséröl, a mellyekben felette 
sok selyem szövet volt látható, elegendő lévén csupán ezeket felem
liteni, mellyek olly nagyszcrüek valának. A szobák mindegyikében 
a padolat mindenütt különféle szönyegekkel volt beborítva. 

Pünköst vasároapja reggelén a fönséges herczegnö hímzett 
szövetü ruhában öltözve s ékszerekkel és bámulandó nyaklánczczal 
ékitve hölgykiséretével együtt lóra ült s SanSisto és San Pietro in 
Vincola bibornokok közé helyezkedve, megelőztetvén Hercules her
ezeg ugyszinte a király ö felsége csínosan öltözött fegyveres csapatai 
által, a sz. Péter templomába vonult, s ottan mindannyian lovokról 
leszállván a nagy kápolnába mentek, hol a pápa sa hiborrrakok már 
összegyülekezve valának i és az emlitett ur nő fellépett egy nagy 
emelvényre, melly az érintett kápolna vasrácsozata mellett ujból ké
szittetett; s a nevezett szent atya megkezdé a szenl misét, s nehogy 
hosszura nyuJjék az, azon ünnepélyességgel és ezertartással végezé, 
melylyel Pál pápa szokta mondani. Vége lévén a mísének, a her
czegnö a legnagyobb ünnepélyességgel a pápa elé vezettetett, s mi
után ez által fogadtatott volna, alázatosan lábaihoz esve meg akará 
azokat csókolni, de ö szcntsége nem engedé azt meg s kezét nyujtá 
neki, ameilyet megcsókolván, a pápa neki s az egész népnek áldását 
adá; azután felemelvén őt, a lehctö legnagyobb nyájassággal és sze. 
retettel megsimogatá. Mig ez történt, a hcrczegnö távollétében né
hány bibornak dicséretekkel halmozá el öt, rendkivül csodálkozván 
komoly viselete s okos beszéde felett és azt mondván1 hogy Tullius 
elnémulna mellette. 

Ezután az érintett urnö a pápa engedelmével Sigismondo ur és 
Andri herezeg között kilépett szent Péter templomából, és a szent 
atya szoká~> szerint szekén a palotába vitetet1, megelöztetve a bibor
nokok által, San Sisto és San Pietro in Vincola bibornokoknt ki
véve, kik lóra ültek, s magok közé vévén az emlitett urnlít, öt a so-
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kaság kiséretében nagy diodallal a Sant' Apostolo-ban fekvő lakába 
vezették. Nagyon hosszas volna leírni a fényt és pompát, mellyet ez 
alkalommal San Sisto bíbornok kifejtett, elég legyen annyit monda
nunk, hogy nem szerzetesnck, de a leghatalmasabb császár fiának lát
szott, s nagyobb kitüntetésben és tiszteletben részesíttetett mint 
maga a pápa. És itt olly zavarba jö~ök, hogy nemcsak az egészet 
képtelen vagyok elmondani , de abból a legkisebb részletet sem tu
dom előadni. 

Délben a termekben néhány florenczi által Zs u zs á n n a 
adatott elé, és pedig olly müvészileg, amint csak képzelni lehet. 

Hétfőn San Sisto a külsö nagy teremben megvendégelé a her
czegnöt. Itten egy iszonyu nagy szekrény vala látható, tizenkét 
polcza megrakva drágakövekkel ékitett arany és ezüst edényekkel, 
és pedig olly mennyiségben, hogy csodálatra ragadtatott az ember 
általok j de még bámulatosabb volt, hogy az alább elésorolt számos 
és különféle ételek mindannyian külön-külön ezüst edényekben hor
dattak fel, anélkül hogy az emlitett szekrényről valami elvétetett 
volna. Azután két asztal készittetett fel: az egyiknél hét személy 
helyeztetett el j azaz közepén az érintett herczegnö, mellette jobbról 
San Sisto, Andri herezeg s Gi1·olamo gróf a pápa unokaöcscse; balról 
Sigismondo ur , Malfi herczegnö és Alberto ur. A másik asztalnál 
Malfi herczeg, Altavilla s Bulchianico grófnők ültek. És mielött az 
asztalnál helyet foglaltak volna, különfélo czukros süteményekkel és 
csemegékkel kináltattak meg, amellyeket aranyozott tálczákon hor
doztak körül s az illetök állva élveztek, ezután kezeik megmosására 
rózsaviz nyujtatott nekik. Késöbb asztalhoz ültek, mellyen négy ab
rosz volt s felhordattak az alábbirt ételek j mindegyik trombita és 
sípszó mellett. , 

(Es itt következnek a rendkivüli fénynyel felezifrázott szám-
talan étkek , mellyek elősorolása amiily nehéz épen olly felesle
ges. Ford.) 

Ezután az emelvényen nyolcz férfi jelent meg ugyanannyi nym
phákká öltözött növel mint kcdveseikkel, akik között láthatók valá
nak Hercules ltarján Dejanirával, Jáson Medeával, Thesens Fedrá
val, ugyszintén a többiek kedveseikkel, mindannyian megfelelő jel
mezben j amikor megszólamlottak a sípok és más hangszerek, ök 
pedig elkezdt:ttek tánczolni s nympháiknak udvarolni. Tánczközben 
űentaurusoknak öltözött személyiségek jelentek meg, egyik kezök
ben paizszsal a máRikban buzogánynyal, Herculestől és társaitól nym
pháikat elrabolandók; és ekként Hercules s a Centaurusok között 
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csete-paté keletkezett, de végre Hercules legyőzte öket s elüzte az 
emelvényről. 

Ugyanitt előadatott még Bacchus és Ariadne s más nagy költ
séggel járó darabok, mellyek részint feledékenységből, részint rövid
ség okáért fel nem jegyeztetnek. Zene és ének között különféle bo
hóczok léptek fel, s mindannyian arany edényekbeH itták a váloga
tott borokat. A nagy tálak ötével egy aranyozott táblán elhelyezve 
n~gy apród által hordoztattak körül. San Sisto egész háznépé sőt 

szolgái is mindannyian selyemben valának öltözve s két csapatra fel
osztv·a bámulatos renddel azoigáltak az asztal körül. Az udvarmester 
négy izben öltött magára ujabb és fényesebb ruhákat, a windannyi
azor válto~tatá aranylánczait s gyöngyeit és drágaköveit. 

Kedden azon Zsidó adatott elő, ki Krisztus testét megsütötte, 
szerdán pedig Keresztelő János lefejcztetése. 

Ezután september 12 én Pietro szerzetes, a római egyház emli
tett bibornoka, a herezeg kérésére Milanoba jött s olly fényes kísé
rettel, hogy ezt ~ pápa jelenléte sem emelbette volna. Különösen 
Galeazzo herezeg az ö tiszteletérc egészen az ország határáig eléje 
küldé Branda Castigliani comoi püspököt s a cremonai püspököt, 
több hübéres urral és tanácsossal egyetemben. Azután meghagyta, 
hogy tartományában mind ellátásáról mind elszállásolásáról olly mó
don legyen gondoskodva, amint az ö herczegségétől kitelhetett. Kö
zel érvén Milanohoz, a herezeg a nápolyi, florenczi, ferrarai és man
tuai oratoroktól ugyszinte a hatóságoktól és udvaronczoktól követve 
a bibornok elé ment s öt a legnagyobb tisztelettel fogadta és pedig a 
trombiták és más hangszerek olly harsogása között, hogy csaknem 
megrepedt bele az ég. Belépvén a városba, a jogtudósok és orvosok 
testülete által fogadtatott ; fejér arany szövetü mennyezet vitetett 
fölötte s az egész papság körmenetben vezette egészen a nagy tem
plomig, mellyet miután a herezeg társaságában megnézett volna, a 
várkastély felé ini.nyzá lépteit, hol pápához illő fénynyel szállásolta
tott el. A herezeg elrendelte, hogy az erőd kulcsai minden esetre 
azobájába vitessenek. Galeazzo sok értékes ajándékot adott neki, a 
többek között két ágydiszitményt, két kocsilovat és négy paripát 
vert arany- és ezüsttel ékitett nyergekkel és szerszámokkal. Azután 
hosszu értekezletet tartottak s megállapittatott közöttök, hogy Gale
azzot a pápa Lom bardia királyává nevezn é és segitené mindazon vá
Tosok és területek megszerzésében 1 rnellyek ezen méltósághoz tar
toztak. -

Bernardino Corio, ad ann. 
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Paolo Morigi szerzetc3 egyike a bárdolatlanabb krónikairóknak 
(L a n o b i l t a d i M i l a n o, 353 lap.), ekként írja le Triv~lzio tá 
bornagy temetési szertartá<át: 

- A megváltás 151R-ik évének deczember 5-ke volt, midöp 
Francziaország Chartres városában meghalt a nagy Giovan Jacopo 
Trivulzio, városunk dicsősége és dítize. Hullája 1519 évi január 17-én 
a Saint-Eustache templomába vitetett s azonnal egy uj koporsóba té
tetett, me ilyet egy aranynyal hímzett sz önyeg s a halott hat jelvénye 
és sz. Mihály rendje ékíte. A hulla a Saint Eustache templomábÍJ.D 
volt egészen január 19-ig, ameily két napon az emlitett templomban 
ünnepélyes gyászmise tartatott s e;~;enkivül mindakét nap negyven 
kis mise, mindegyik oltáron kilencz tallér értékü gyertyák égvén, s 
mindig ott valának a halott családjából negyvenen, gyászban öltözve, 
ugyszinte az emlitett kolostorból négy szerzetes, tizenhat folytonosan 
égő fáklyával. 

Január 19-ke reggelén napkeltekor megkezdődött a temetési 
ünnepély, a gyászmenet a Saint Eustache templomából a szent Lázár 
egyháza felé indulván. Legeiül ment a szent Lázár templomának 
atyja feketében öltözve, ezt követék a halott rokonai, kik százan va
lának s mindannyian gyászban öltözve. Utánok a halott katonái men· 
tek számszerint ötszázan, hasonlóképen mindnyájan feketében öl
tözve; ezek után száz festett fakereszt vitetett, mindegyiken öt égö 
gyertya lévén; most ötszáz szegény mindannyian feketében öltözve, 
s mindegyik négy rőf posztóval, kezökben két font sulyu velenezei 
viaszból készült fáklyával, a mellyek mindegyikéröl a ha.lottnak finom 
aranyból készitett czímere csüngött. 

Ezeket a huszonhárom rendbeli szerzetesek követték, kiknek 
száma ezer háromszáz harminczötre rugott ; most a mílanoi lelkészek 
és káplánok következtek, kik háromszázan valának j ezek után ismét 
a különbözö káptalanok tagjai jöttek számszerint háromszáz hetven· 
négyen s igy összesen kétezer kilenczen valának hatvan ezüst ke
reszttel, mellyek miudegyikén öt gyertya égett. A temetési ünnepélyt 
megelőző estvén, nem kül önben másnap hajnalban Milano valamen
nyi harangja meghuzatott. 

A papság után a halott hírnökei mentek, mindnyájan lóháton s 
feketében öltözve, karmazsin vörös felső köntösben, melly a halott 
egyenruhájának mintájára vala készítve, azután négy trombitás fe
kete posztóban öltözve vállukon trombitájokkal B a hírnökökéhez ha
sonló szinü lecsüngő fátyolokkaL Ezeket hat kapit~ny követé wind
nyájan paripájokon ülve s egészen a földig feketében öltözve, fejökön 
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csuklyával, 8 a paripák hasonlóan feketével valának befedve. Az elsö 
a halott három sárga és három zöld csiku jelvényzászlóját, a máso
dik és harmadik a nápolyi és aragoniai királyok zászlóit, a negyedik 
VIli. Incze pápa zászlóját vitte. A zászlók nyeJei vörösre valának 
festve s a másik kettö a halott csapatának zászlóit vivé. 

Ezek után a lovászmester ment, tetötöl talpig feketében öl
tözve, az öszvér, mellyen ült, szinte feketével volt beborítva, s kezé
ben egy fekete vesszőt vitt. Ezt egy nagy paripa követé, melly fe
ketén vala felszerszámozva s fekete bársonynyal fedve; rajta egy 
vivókard, s az ezt vezető azoiga szinte a földig feketében öltözve, 
fején csuklyával. Ezután öt könnyü paripa egészen a földig fekete 
bársonynyal fedve, s mindegyiken egy hasonlóan öltözött apród: áz 
első bal karján egy fekete fapaizst, a második egy lándzsát, a har
madik egy másfél röf hosszu botot vitt, tetején a halott forgó nélküli 
sisakjával j a negyedik egy szép vívókardot arany himzetü hüvely
lyel, s annak markolatán :arany sarkantyukkal j az ötödik végre a 
franczia tábornagyi botot vitte. Utánok két, fekete bársonynyal be
vont öszvér ment két vezetövel, kik hasonlóképen feketében valának 
öltözve, fejökön csuklyával, s ezek között vitetett a halott koporsója, 
mellyen szent Mihály rendje vala látható. Azután a franczia király 
hírnöke ment lóháton ülve egészen feketéhen öltözve, sötétbarnás 
felső köntössei s a liliomokkal, ki folytonosan a halott koporsója mel
lett állott, a halott családjának huszqnnégy tagjával, kik mindannyian 
feketében valának öltözve, fejökön csuklyával 8 kezökben négy fon
tos fáklyával, amellyek mindegyikéhez a halott czímere vala kap
csolva. 

A halott után gyalog mentek Lautrec ur 1 ö felségének a fran
czia királynak olaszországi fővezére, Teodoro Trivulzio ur, a pápa 
követe, a tanács, a halott rokonai négyszázan, mindnyájan csuklyá
val fejökön, azután a tisztviselők, a tudorok, orvosok, kereskedők és 
gyógyszerészek testületével s minden ház egy tagjával ; s a franczi
ák, a nép és idegenek sokaságB. rniatt nem lehete rendet tartani, 
mert az utczák annyira meg valának rakva emberekkel, hogy alig 
lehetett mozdulni ; a boltok e napon mind be valának zárva ; s végre 
a San Nazaro egyházba mentek s a halott hulláját az evégre készitett 
helyre tevék. 

Most el fogom beszélni a San Nazaro templomának feldiszitését1 

ameily össze van kapcsolva ama nagy kápolnával, mellyet a nagy 
férfiu Giovan Jacopo Trivulzio egy nagyprépost és tizenkét kano
nokkal alapitott és jövedelemmel ellátott 1 ameily ha oszlopzatával 
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együtt teljesen elkészült volna, egyike leendett Olaszország legneve
zetesebb kápolnáinak. 

A San Nazaro egyháza tehát egészen feketével volt bevonva j 
a fö bejárásnál egy fa-emelvény vala készítve, a középen négy rőf
nyi széles tér szabadon hagyatván; ezen emelvényen egy másik 
nagyobb s két lépcsövei magasabb létezett, s efelett ismét egy másik 
egy lépcsővel magasabb ; amellyen jobb kéz felől volt Lautrec ur 
széke s kissé lentebb a Teodoro Trivulzioé, a követeké és a tanácsé; 
s balkéz felől ültek a rokonok, tudorok, orvosok és kereskedők j s 
minden szószék feketével volt bevonva. 

A templom négy hajója két sor fáklyával volt körülvéve, s az 
egyik és másik sor között fekete posztó vala, mellyen a halott jelvé
nyei valának láthatók. Azon hajóban, mellyben az emelvény állott, 
az elsií fáklyasortól fogva egészen a földig fekete posztó boriték vala, 
kettős, finom aranyból készült czimerekkel. 

Az emlitett egyház tizenkét ivezete alatt más tizenkét fa ívezet 
készittetett a halott czímereivel, a mellyekröl az első fáklyasorral 
egyenlő magasságban más fáklyák csüngtek alá sodronynyal levén 
azokhoz erősítve, mellyek annak idejében a többi fáklyákkal és gyer
tyákkal egyetemben meatereéges tüz által egy pillanatban meggyuj
tattak. Ezek közelében a bőségszarvhoz hasonló fa-edények valának 
láthatók, mindegyik öt fáklyával, és igy összesen hatszáz fáklya volt, 
mindegyik két fontos lévén. 

Az érintett egyház közepére egy nagy, feketével bevont emel
vény tétetett s erre helyeztetett a halott koporsója, és ezen lépcsők 
körül ült a halott családja, s az emelvényen felül volt egy gula lép
csökre készítve s oszlopokkal, mellyek egészen az egyház kupolá
jának tetejéig nyuJtak j és ezen gulán nyolczszáz gyertya volt, mind
annyian kilencz nehezékesek s az érintett k_upola csucsa közelében 
egy kereszt rézsuntosan s rajta husz fáklya. Es minden oltár feketé
vel volt bevonva s azokon az ő gye1·tyái égtek j a nyolcz lépcső ma
gas fö oltárt pedig egészen aranynyal hímzett szövet fedte. 

Ezen temetési ünnepély költsége huszonnyolcz ezer arany seu
dóra rugott, ameily összeg ma nyolczvanezernél többet tenne.-

Hogy ne csupán a fejedelmeknél és herczegeknél időzzünk, 

halljuk, hogyan beszéli el egy müvész a legnagyobb müvész temetési 
ünnepélyét: 
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Cosmo Medici Florencz herczegéntk. 

Excellentiás Uram! 

Ma folyó hó 14-ke reggelén tartatott az isteni Michelangelo 
Buonarotti gyászünnepélye s olly általános részvét közepett, hogy 
Sao Lorenzo temploma zsufolva volt tekintélyes egyénekkel s ezen. 
kivül annyi sok förangu hölgygyel és nagyszámu idegenekkel, hogy 
bámulat fogta el az embert. Az egész csendben és jó rendben ment 
véghez, közremüködvén ennek fentartásában a nyolczas városi ható
ság szolgái s a poroszló kapitány emberei ; nem is említve Lanzi ka
pitány örségét, melly a gyászravatal körül volt elhelyezve, gondos
kodandó, hogy a Ruota és akadernia tudorai ugyszinte a polgárok 
kijelölt helyökre juthassanak, s egyszersmind felvigyázandó, hogy az 
egész akadernia s a festészek testülete sorban a kitünőbb helyeket 
foglalják el, a szószékkel átellenben küzbe vévén a helytartó urat s 
az öt környező consuiokat s a három tagból névszerint Bronzino-, 
Giorgio Vasari- és Bartolomeo Arnannati-ból álló tisztelet-kllldöttsé
get. Benvenuto (Cellini) nem akart az ünncpélyre megjelenni, vala
mint SangaHo sem, a mi sok mende-mondára adott alkalmat. A Mi
chelangelo ház iránt nagy figyelem tanusittatott, mert Lionardo Buo
narottit a helytartó mellé ültettük, s az erényell öreg iránt runtatott 
ezen tisztelet általános tetszéssel találkozott. Egy szóval az egész 
akadernia a helytartó mellett két oldalról foglalt helyet, a festészek 
testülete pedig az előtte levő padokban ült. Az akadernia lábainál 
wintegy huszonöt ifju ült, kik rnindanuyian rajzolni tanulnak s jeles 
egyének vagynak közöttök. Azon körülmény, hogy itten nyolczvan 
festész és szobrász volt egybegyülve, csodálkozásra ragadta a közön
séget s azon hitet ébreszté benne, hogy egy időben sem valának a 
müvészek illy nagy bőségben. 

A gyászravatal olly jól sikerült, hogy ki sem lehet fejezni 
nagyszerüségét és fönségét, s rajta levő alakok nagyon szépen ve
szik ki magukat helyökön. Az' emlitett ifjak mindegyike próbáját 
obajtá adni szaretetének és képességének, mindegyik ki akart tünni, 
s valóban míután az alakok fejérek, a márványt ábrázolván, nagyob
baknak s tökéletesebbeknek látszanak, s általában mindenkinek an
nyira tetszettek, miként sajnálnák, hogy ezen mü elvitetik onnét s 
nem örökíttetik. A hét történeti festmény, mellyek a gyászravatalon 
láthatók s fényárny-modorban festvék,. avval együtt, mellyen a Mi
chelangelo életet tárgyazó sirirat -létezik, nem kevésbbé szépek és 
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jók mint a fentebb érintett szobrok ; ro indezeket egy obeliszk egésziti 
ki, mellynek göm b jén a hir istennője három trombitát harsogtat B ke
zében három koBzorut tart, meHyek mlivészetünk legnagyobb férfiá
nak erényeit, e hármas müvészet lángelméinek érdemeit B Excellen· 
tiádnak ezen erények é:> az ezeket szülö város iránt tanusitott nagy
lelküségét és kegyességét olly méltán megilletik. 

A templom hátulsó része körüli diszitmény négy történeti fest
ményt tartalmazott : az egyiken a három világrész folyói ábrázoltat
nak, mellyek eljöv6nek, hogy az Arnoval együtt sirjanak e nagy fér
fiu halála felett; a másikon Michelangelo a más világra érkezvén, 
ottan feltalálja mindazon régi és ujkori szobrászokat, festészeket és 
építészeket, kik Cimabue-től fogva egészen napjainkig a más világra 
költöztek, B általok csodáltatik és tiszteletnyilvánításokkal tetéztetik; 
a harmadikon Michelangelo az emlitett müvé8zeteket tanuló ifjak és 
gyermekek között ül, s ezek mindegyike megmutatja neki szobrá
szati vagy festészeti munkáját, tőle tanulandák; a negyedik végre 
Michelangelo életéből azon pontot ábrázolja, midön ez herczegünket 
Rómában meglátogatván, ö excellentiája öt leültette, maga pedig 
kora s erényei iránti tiszteletből folytonosan állott s ekként beszél
getett vele. 

A templom két hajbjában minden oldalon két nagy történeti 
festmény volt ; az egyik II. Gyula pápát ábrázoló., midön Michelan
gelo rája megneheztelvén öt elhagyá s Florenczbe távozott i átellen
ben III. Gyula pápa látható azon helyzetben, midön szölöjét beépit
tetni akarva, Michelangelo hozzá menvén ö szentsége ült, a biborno
kok pedig mindannyian állottak, s a pápa Michelangelot maga mellé 
ülteté. Egy másikon a Velenczében lévö Michelangelot a köztársa
sági kormány küldöttje által felkeresteti s fényes ajánlatokat teszen 
neki; egy másik ismét azt ábi·ázolja, midön Excellentiád Romában 
lévén szobájában ö vele olly sokáig beszélgetett. Ezen történeti fest
mények ollyanok, hogy azok is, kik nem Silkat vártak tőlök, most 
már azon véleményben vannak, hogy ha készitöik segélyeztetnek, 
egykor csodákat müvelendnek, aminek jelei már jelenleg is láthatók. 
Azután a templomban itt-ott halál-alakok tiintek fol, mellyek a három 
müvészetet ábrázoló három virágu liliomszálat levágván sajnálkozni 
látszottak azon , hogy másként nem cselckeuhcttek, ez lévén a ter
mészet rendje. Ezek között néhol az örökkévalóság volt ábrázolva, 
a halált lenyügözve s kezében egy jelképet tartva három koszoru
val, mellyek a nagy ruüvésznek mind a három müvészetbeni tökéle
tes ségét jelentették. 
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Nem szólok a zene s az orgona-kiséret melletti ünnepélyes mise 
rendjéről, sem az ezután következett szónoklatról, mellyet Benedetto 
Varchi méltóságteljes komolysággal s annyi ékesszólással mondott 
el; azt azonban nem hallgathatom el, hogy mindenkit csodálatra ra
gadott ez, fl nemcsak, hogy öreghité Michelangelo dicsőségét, de egy
szersmind dicsvágyat keltett azokban , kik magokat szinte hasonló 
dicséretre érdemesiteni s őt csak felében i~; utólérni óhajtanák. 

Florencz julius 14-én 1564. 

G. Vasari. 

A velenezei doge menyegzőJe 1567-ben (Sansovino, X. könyv). 

A doge hatvan tanácsostól kisérve busz órakor a doge-palota 
termében fogadtatott, s innét sz. Márk terére vonult különféle díszít
ményekkel és festményekkel ékitett diadalívek alatt haladván ke
resztül, s miután a lagunákhoz érkezett volna, hajójába lépve kisére
tével együtt a doge testvérének háza felé tartott, itt váratván az uj 
asszony által. Felmenvén a lépcsökön s a fényesen feldiszitett szo
bákba lépvén, udvariasan eléje ment a menyasszony, ki fejedelmileg 
vala öltözve, jelesen hímzett szövetü felső köntösben s széles kézuj
jakkal ellátott arany szövetü ruhában j fejérill hófehér candiai fátyol 
hullott alá, s azon felül gyiinyörü, aranyból készült fejék díszlett. A 
kölcsönös köszöntések és bókok után a menyasszony a szerződés 
pontjaira megeskettetett; s ezután ugyancsak ő ktilönféle kegyeket 
osztogatott, nevezetesen a tanácsosoknak egy arany erszényt, s a 
nagy kanczellárnak ismét egy másikat ajándékozott. Azután csolnak
verseny tartatott a csatornán, amidőn minden oldalról eléözönlöttek 
a sajkák és gondolák, mellyek damaszkkal vagy bársonynyal valá
nak bevonva s a rajtok levő sok aranytól már messziről csillogtak. 
Ezek között volt valamennyi czéh, mindegyik csoport sajk~ján s a 
legnagyobb diszben j a többek között az aranymüveseknek tizennégy 
kisérő gondolájok volt; s valamennyien sipszó s vig ugránczozások 
és éljen kiáltások között szeldelték át a lagunákat. 

Elérkezvén az ideje , c hullámzó díszmenet a sz. Márk felé 
vette utját, mindenütt ékes diadalívek alatt haladva, s a menetet azon 
hajó zárta be, melly az uj doge-nőt szállítá. Ekkor a fényes hajóraj 
kikötött a sz. Mark terén, melly ez alkalomra fejéren vala feldíszítve. 
Legelöbb a ezébek szállottak ki a z enészekkal egyetemben, azután a 
korosabb férfiak párosan s hosszu bársony, damaszk és atlacz ruhá-
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ban öltözve. Elülmentek a trombitások s a doge fegyverhordozói, 
utánok kétszáz harminczöt hölgy különféle alaku nyaklánczokkal s 
iszonyu ét·tékü gyöngyökkel és drágakövekkel ékitve; a többek kö
zölt hat menyasszony 1 aranyszálakkal kevert bajzatuk vállaikon 
függve; tovább huszonégy éltes urnö fekete ruhában s elfátyolozva, a 
sz . .Mark procuratorának neje atlaczban öltözve herczegi kézelökkel, , 
ameily kiváltság férjének méltósága u tán illeté meg öt. Hátrább a 
Benatorok, a nagy kanczellár s a doge rokonai következtek, kik, ha 
nővérei valának, fejér bársony ruha által valának megkülönböztetve; 
ha pedig első házasságából származott fia 1 herczegi módon vala öl
tözve ; s végre két tanácsos között a herczegnö lépdelt, kinek köpe
nye széleit egy apród tartá, s kiséretét számos lovagok, senat01·ok és 
rokonok képezék. 

A díszmenet sz. Márk templomába érkezvén s a hálaének el
zengedczLetvén, a menyasszony uj esküt tett, innét hogy magát a 
népnek megmutassa s a hercwgi lakosztályokat átfussa a Foscara 
lépcsözeten felment s meglátogatá a czéheket, amellyek mindegyike 
néhány hivatalszohát és páholyt foglalt el, azok felett szemlét tartott, 
s rninthogy igen sokan valának, az egész palota megtelt velök. 

A menyasszonyt legelőször is a borbélyok házmestere fogadta 
s udvarias bókok ltözött megkínálta öt egy fatányéron feltálalt ozson
nával, s miután az ezt megköszönte és tovább ment volna, az arany
müvesek házmestere sietett üdvözletére, kik egy folyosón ütöttek ta· 
nyát, sátoruk boltozatát arany csillagokkal ékitett kék vászon, olda
lait !pedig finom szönyegek képezvén, s itt-ott zene és ének lévén 
hallható; azután a szabókat szerencsélteté látogatásával, kiknek sá
toruk aranynyal s bársonynyal vala bevonva; és igy egyik helyről a 
másikra menvén, míndenütt arany és eztist edények, drágaságok, da
maszk és keleti szönyegek, oszlopos diadalívek, koszoruk- s arany 
rojtokk.al ékitett jelvények és selyem zászlók közepett haladt. Mind
ezen czéheket meglátogatta s mindenütt fogadta és viszonozta az il
letők üdvözleteit s hódolatait, mígnem a nagy tet·embe érkezvén, ot
tan a het·czegi trónra ült. Az állam nagyjai ekkor összeseregiének 
körüle, s a teremben urak és különczebbnél különczebb álarczos ala
kok lépdeltek fel s alá. 

lleesteledvén s a palota egészen kivilágíttatván a piaczon há
romszáz, egyeclöen álarczozott egyén tünt fel, kezében mindegyik 
egy, csemegékkel és édességekkel megrakott ezüst tányért tartván 
föl, s száz, selyembe öltözött fáklyás ifju által kísértetvén, utánok 
pedig huszonöt, hosszu fekete bársony ruhában öltözött nemes férfiu 
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haladván kezökben örbotokkal s zeneszerekkeL Azután a sokaslig 
tapsviharai közepett egy hosszu kört csinálva a palotába mentek s 
belépvén a terembe az emlitett nyalánkságokat a herczegnö kiséreté
nek átnyujtották; ezalatt tüzjáték rendeztetett, s különféle röppen
tyült bocsáttatván fel, illy módon a társaság három óra hosszáig mu
lattatott. Ekkor megkezdődött a táncz, mellyet fényes vacsora szaki
tott félbe, s ezután ~gészen másnapig folytattatott, amikor uj ünne
pélyek kezdődtek, jelesen a mészárosok bika-vadászatot tartottak. 
Azután több napon át folytattattak a vigságok s a ezébek különféle 
fényes ajándékokkal lepték meg a dogeniít. 

Még nagyobb részletességgel írja le Marin Sanuto Lucrezia 
Borgiának Esztei Alfonzzal, a ferrárai herezeg fiával 150'2-ben ta1·tott 
menyeg-z;öjét. Utjában nagy számu nemes és hölgy, követ és püspök 
kisérte öt, ugy hogy kiséretében négyszáz huszQnhat ló, kétszáz har
mincznégy öszvér és kétszáz ötvenhárom személy találtatott. 

- A völegény, Alfonso herezeg Mal Albcrgoig eléje ruent 
menyasszonyának, ·ugyszinte kísérete. 

Február l-én 14 órakor a mantuai őrgrófnö kiséretével együtt 
hajóra ülvén, Ferrarából Mal Albergo-ig ment, hová megérkezvén, 
találkozott a magas menyasszonynyal, ki az urbinoi herczegnövel s 
kevés számu kiséretével egy hajóban vala, amikor is az emlitett ör
grófuö hajójából a menyasszony sajkájába lépvén, őt udvariasan kö
szönté, vele volt ekkor Laura da Gonzaga urhölgy s Cotrone őrgróf
nő is, s evvel Fen·ara felé eveztek. A sánez tornyához érvén, a meny
asszony meghajtá magát a ferrarai herezeg előtt, ki rája a Pó partján 
várakozott, hetvenöt lovas vadászszal egyetemben, kik sorban valá
nak felállítva s mindannyian fehér és veres egyenruhában öltözve; s 
megcsókolván öt, mindnyájan hajóra szállottak, miulán a hatalmas
ságok követei, kik az emlitett herezeg mellett állottak, kezet fogtak 
volna a menyasszonynyal. 24 órakor Esztei Albert herczegnek a Pón 
tulfekvő lakába érkeztek, hol a menpsszony szállására kisértetvén 
s ottan Luerezia Benlivaglia es S7{imos nők által fogadtatván, 
azután mindnyájan Ferrarába indultak, clilbb azonban Alfonso her
ezeg udvarmestere a\ta) a IDCDJa~67.0DJni>k tánalkodónÖü} fel
ajánltatván Theodor a urhölgy, tíznkét kisasszonynyal egyetem
ben, kik mindnyáj an karmazsin atlacz ruhában és feltete bárány
bőrrel bélelt fekete bársony felső köntösben valának öltözve; 
ugyancsak ekkor a mennyass:~;onynak öt kocsi ajándékoztatott, az 
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első aranynyal bimzett szövettel vala bevonva, négy fej ér lóval, mely· 
ly ek értéke egyenkint ötven aranyra rugott j a másik sötétbarna bár· 
sonynyal volt behuzva négy fekete lóval, a többiek pedig sötét barna 
adaezezal s bcnniik négy-négy különbözö szinü ló. A menyasszony 
ruhája csillogott az aranytól és drágakiivektől, fején egyszerü arany 
főkötöveL Az őrgrófnö zöld bársony ruhát viselt, megrakva arany· 
nyal, s egy, hiuzbörrel bélelt fekete bársony fel~ö köntöRt, fején pedig 
arany fökötöt, homlokát végre egy arany karika s nyakát egy, gyé· 
mántok kal megrakott arany karika é kité j végül az urbinoi h erez eg· 
nő fekete bá1·sony ruhában vala öltözve, me Ily fénylett az aranytól. 

MáRnap bevonultak l<'errarába, és pedig legeiül a herezeg het
venöt lovas vadásza, mindannyian fehér és vörös szövetü egyenruhá
ban öltiizve, élökön három kapitánynyal, kik különbözően valának 
öltözve. Ezeket nyolczvan egyenruhás trombitás s hu8zonnégy sipos 
és púzonos követé. Utánok az udvaronczok és ferrarai nemesek men
tek minden rend nélkül, s rajtok hetven aranyláncz számláltatott 
meg, mellyek egyike sem ért kevesebbet ötszáz aranynál, sőt né
mellyek ROO -1200 arany érték ü ek valának. E zek et az urbinoi her
czegnő kísérete követé, melly atlacz- és bá1·sonyban vala öltözve. 
Ezen c~apatot Alfonso herezeg s Hannibál Bentivoglio ur z1irták be. 
Ü herczegsége egy pej lovon ült, melly felszerszámozva hatezer 
aranyra becsültetett. Azután a menyasszony kísérete ment, mellyet 
az :tdriai, r.omacchioi és cerviai püspökök s a pápa két követe köve
tett; most a követek jöttek t. i. a luccai, sicnai és florenczi j a két 
velenezei követ hosszu )(armazsin vör(is bársony, a négy római pedig 
aranynyal hímzett sziivetböl késztilt s .tarmazsin vörös .atlaczczal bé
lelt hosszu köpenyt viselt. Ezek háta megett hat dohos és két inas 
ment, kik aranyhimzésü sziivet· s kUiönféle Rzinü atlacz ruhában va
lának öltözve. 

A menyasszony lu1rn1azsin vörös a1laez mennyezet alatt lépdelt, 
melly tudorok által vitetett j előtte egy nagy szlirkc paripa vezette
tett, mellyet a herczc~ ajándékozott neki, s a melly most arany bim
zésekkel ékitett karmazsin Yörös bársonynyal volt bevonva, és ezen 
lovagolt a menyasszony egészen a eas tel-tealto-i ('l' e d a l d o) hid ig, 
itt azonban a lövésektől megijedvén az, majdnem leveté urnöjét, dc 
a mellette levő nyolcz lovúsz által, kik sötétbarna és sárga atlaczban 
valának öltözve, nycrgében megtartatván 1 egy sötétbarna öszvérre 
ült át, melly aranynyal kivarrt bársony11yal volt beteritve, ami gyö
nyörüen vette ki magl\t. A menyasszony ruhája fénylett a sok arany
tól; nyakát gyémántokból és rubinokból készült nyakláncz diszité, 
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mellyet a ferrarai herczegnö adott neki emlékül, fején azon főkötöt 
viselé, mellyet a herezeg számára Rómába küldött. Környezetét Al
fonso herezeg hat komornyikja képezé, kik különféleképen valának 
öltözve, mindegyikök nyakán azonban nagy aranyláncz diszlett j a. 
mennyezeten kivül pedig a franczia követ magányosan kísérte, hát
rább pedig az urbinoi herczegnő s a fcrrarai herczeg. A herczegnő 
egy sötét-barna öszvéren ült, melly aranyhimzetü fekete bársonynyal 
vala beteritve, magán pedig aranynyal kivarrt fekete bársony kön
töst, nyakán egy gyöngysort s fején arany főkötöt viselt. A herczeg, 
ki sötétbarna bársony köntösben vala öltözve, egy sötétbarna paripán 
lovagolt, melly fekete bársonynyal volt bevonva. Ezután két urhölgy 
következett t. i. J eronima Borgia s Ursini asszony, mindketten fekete 
bársonyban öltözve, s utánok a papa rokona, Adrianna özvegy urnö, 
a más nők nem is valának lóháton. Most Lucrezia Bentivaglia jött 
egy aranynyal hímzett szövetii kocsiban, s tizenkét más kocsi, mely
lyekben ferrarai és bolognai urhölgyek ültek; utánok a mennyasz
szony két öszvére vezettetett, mellyck fekete bársonynyal valanak 
feldiszitve s végre ötvenhat öszvér sötétbarna és sárga szövettel, s ti
zenkettő sötétbarna és sárga adaezezal bevonva. 

Azon helyeken, hol a menyasszony átvonult, diadalívek valának 
felállitva, s némelly előadások tartattak. 24 órakor a piaezra ért, hol 
két kötéltánczos mulattatá j és ezen órában a foglyok szabadon bo
csáttattak, Az udvar lépcsőzetén az őrgrófn/í Laura da Gonzaga ur
hölgygyel, egész kis~retével és szám os ferrarai urnövel fogadta; a 
lovas vadászok a ménnyezetct hatalmukba keriték, a herezeg és don 
Alfonso lovászai pedig az öszvéren czivakodtak, mignem don Alfonso 
lovászaié lőn az. A menyasszony a követek, don Alfonso a mántuai 
őrgrófnö, az urbinoi herczegnö s a többiek által a herczegi nagy te
rembe kisértetett, s itt maradván egy kevés ideig, azután mindenki 
saját szohájába vonult, sa következő éj ot a völegény és menyasszony 
együtt töltötték. 

A harmadik napon ebéd után a teremben bál tartatott,mellyben a 
jelenlevők sokasága miatt alig lehetett tánczolni; a hel"czeg pedig 
próbát tartatott a szinészekkel, kik mindössze száztizen voltak s öt 
darabot (L e p i d i c e, B a c c h i d e , S o l d a t o g l o r i o s o , A s i
n a r i a' a as i n a) valának elöadandók, amellyek közöl az első éj
jeli egy órakor el is játszatott, kiizben mártánczczal vegyitve. 

Február 4-én a menyaaszony csak Hl órakor jelent meg a kö
zönség közfitt s utána mindjárt az örgrófnö. Vele volt az urbinoi her
czegnő is s az időt egészen 23 óráig tánczolá.ssal töltötték, amikor 
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P lautus B a c c h i d c czimu darabjának ruegszemlélésére mentek, 
mclly szintén két mórtánczczal vala vegyítve. 

A következő napon vagyis 5 én, melly szornbatra esett, a meny· 
asszony feje mosásával és irással lévén elfoglalva, nem mutatá. ma· 
gát, s igy a Whbi m·ak és hölgyek egy sétát rendeztek. 

I<'ebruár 6-án azaz vasárnap a püspökségben a carniolai püs
pök által ünnepélym:~ mise tartatott, mellyt·e az urak közöl csak don 
Alfonso jelent meg egyedül a franczia küvet által kisérve, de udva
ronczok és a népből sokan. Ennek végeztével a pápa egyik kama
rása, névszet·iut Leaudru ur egy bepecsételt hullát nyujtott át doo 
Alfonsonak, ameily felnyittatván azt tartalmazta, hogy szokásban 
lévén , miként a pápák kat·:lcson éjjelén egy kardot és egy föveget 
8Zentelnének meg :; azokat az egyház körül érdemeket szerzett ke
resztény fejedelmek valamcllyikének ajándékoznák, ö szentsége ezen 
évben az érintett kitüntetést·e ő hm·czegségét szemelte ki, tekintetbe 
vévén mind magas születését mind pedig személyes kitünő tulajdo
nait; és pedig a kardot a keresztény hit, a füveget ismét saját sze
mélye védelmére. A levél nyilvánosan feJolvastatván don Alfonso 
nz l)ltár elé tét·delt. Az emlitett püspök néhány ima elmondása után 
fejére tette a bársony füveget s kezébe adá az aranytól csillogó kat·
dot, aminek mcgtürténtével éít fele111elé. Felállván a het·czeg, ma
gához hítta Julio Jaxone Ul'at, aki átvevé tőle a kardot, mellynek 
hegyén volt a föveg, és trombita hat·sogás közütt ebédelni mentek. 

Ebéd után az örgrúfnö fivéreiti)l és az urbinoi herczegnőtől ki
sérve a terembe vonultak, hol két úra hosszat tánczmulatság tat·ta
tott, me ll y ben a mcnyasszouy, teljes diszben öltözve, egyik udvar
hölgyével uéhány fl·ancziát tánczolt; 23 órakor Plautus So l d a t o 
g l o r i os o czimü darabjának megszemlélésére mentek, melly éjjeli 
öt óráig tartott, közben hát·om mórtáncz adatván elö. 

Következő napon vagyis 7 -én 21 órakor kél ember közdésének 
mcgszemlélésérc mentck, akik is küzdtét·ül a fenarai föcgyház elötti 
piaczot választák, s akik egyike Vicino da Imola, a mantuai őrgróf 

növendél<e, másika pedig Aldobt·andiuo Piatese da Bologna volt. A 
harmadik trombitaszóra egymásnak rohanván, majd lándzsával majd 
ismét vívókarddal egy óra hosszáig viaskodtak, de olly változó sze· 
rencsével, hogy a herezeg utólját·a sem mor.daná meg, ki lenne kö
zölök a gyöztes. 

Innét P lau tu~; As i n a,. i a czimü dat·abjának megszcmlélését·c 
mcntek, melly szép és mulatságos volt. Az első játékközben vad 
emberek jelentek meg a szinpadon, kik egy ideig ide s tova. futkostak 

XV. 7(i 
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azután pedig hajmeresztő módon tánczoltak j késöbb egy kürt hangja 
ütvén meg füleiket s azt hivén, ]wgy kutyák és vadászok jőnek, a 
:>tlrüségbe rejtőztek s roidön ott lesben állanának, nyulakat láttak 
kijőni s utánok futván botokkal agyonverték és megették. Másod
szor is kürthangot hallván, ismét elrejtőztek s kecskéket és zergéket 
látván kijőni, utánok szaladtak s botokkal agyonverték és meget
ték. Midön harmadszor hallanának kürthangot, visszamentek az er
dőbe, s látván egy párduczot és egy oroszlánt kijőni 1 botjaikkal 
üzöbe vették azokat, s rniután gyáván védelmezték volna magukat, 
utóljára is megfogattak s megkötöztettek i amikor a vad emberek 
örümükben ujjongva tánczoltak s a szinpad egyik végében egy csa
patba egyesültek j ekkor négyen közölök egymást karon fogva egy 
kört csináltak s más négy feléjök ugrott és sípszó mellett ekként tán
czoltak, ruig végre szétváltak. Azután dobszó mellett tizenkét pa
raszt tünt fel a szinpadon, kik a földmüvelést ábrázolták i egyik ásta 
a földet, másik apróra vagdalt aranyokat vetett, a harmadik gabonát 
mért, a negyedik a malomba vivé sat. végre ezek is táncznak eredtek 
s tánczolva eltüntek a szinpadról, s ekként az ünnepély mintegy éjjeli 
négy órakor véget ért, amikor mindenki vacsorára sietett. 

Ezen napon a menyasszony aranynyal hímzett szövetü ruhában 
jelent meg, fején gyémánt és smaragd fejékkel j az örgrófnő arany
nyal hímzett karmazsin vörös bársony ruhában, nyakán drágakövek
ből készült nyaklánczczal s homlokán rendkivül nagy gyémántokból 
álló fejékkel j az urbinai herczcgnö végre aranynyal hímzett fekete 
bársony ruhában, nyakán és fején gyöngyökkel és drágakövekkel 
ékit ve. 

A farsang utólsó napján, melly február 8-ára esett, a követek 
ajándékaikat magokkal vive, a menyasszony szabájába mentek, 
azokat neki ottan átnyujtandók. Elöször is a herezeg felette sz ép 
és értékes ékszerekkel lepte meg j azután a velenezei követek rövid 
bevezetés után két, karmazsiu vörös köpenynyel ajándékozták meg, 
most a florenczi követ lépett el ö ajándékaival, melly harminczöt 
rőfCis és igen szép aranynyal hímzett végszövetböl állott; ezután a 
sienaiak két igen szép és értékes ezüst edényt nyujtának át neki, 
végre a luccaiak egy mosdó medenczével tisztelték meg. Ez meg
történvén, a menyasszony az őrgrófnö s az urbinai herczegnö kisé
retében a terembe mcnt, hol 24 óráig tánczoltak, azután pedig a 
C as i n a czimü utólsó darab megszemlélésére indultak, melly a 
közönség általános tetszése között adatott elé. 

Mielött a darab megkezdetett volna, az uj házasok tiszteletére 
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zene kiséretében egy ének zengedeztetett el ; azután az elsiS felvo
násban dobszó mellett egy franczi~san öltözött nő jött ki, s utána tiz 
ifju don Alfonso szinében, fehér és vörös ruhában öltözve s kezökben 
egy-egy vesszőt tartva, e felirattal a m o r e n o n v o l e (nem akar 
szeretni). Midön ezek tánczoltak, a nö kiragadta kezökből a vesz-· 
szöket és eldobta j mire azok haragot szinlelve eltávoztak a szin
padról , késöbb azonhan dárdákka! felfegyverkezve visszatértek, 
amellyekkel a nőt megsebesítvén, öt félholtan hagyák. Eközben 
megjelenik Amor s nyilával az ifjakat földre teritve, a nöt megsza
baditá. A második felvonásban vad emberek jőnek ki 1 s ezek 
a szinpad egyik végéről a középre vonnak egy nagy göngyöt, 
mellybe négy erény vala bezárva t. i. az igaz~ág, erősség, mértékle
tesség és okosság, amellyek, midön a göngy felnyittatnék, egy kürt 
kísérete mellett bizonyos éneket énekeltek. A harmadik felvonás
ban hat igen jó hegedüs jelent meg, akik között volt don Alfonso is. 
A negyedikben tizenkét németesen fegyverzett egyén jött ki, s ke
zökben alabá1·dokkal és késekkel, fejökön forgós föveggel gyönyörü 
mórtánczot jártak. Utóljára tizenkét egyén jelent meg kezökben 
mindakét végén meggyujtott fáklyákkal, kik ekként mórtánczot 
járva gyönyörü látványt nyujtottak j és ekként bevégzödvén az 
előadás, hat órakor mindenki vacsorára ment. Ezen ünnepélyek 
alkalmával a mantuai örgrófuö majd készpénzben majd trombitások
nak, bohóczoknak, dobosoknak, siposoknak s másféle zenészeknek 
való ruhákban sok ajándékot osztott ki j igy a többek közt három 
spanyol bohócznak egy-egy öltönyt ajándékozott és pedig kettőnek 
aranyhimzésü szövetböl, a harmadiknak sötétbarna atlaczból. stb. -

Ezen ünnepélyek le vagynak irva Esztei Isabellának férjéhez 
Francesco Gonzagához intézett leveleiben is, mellyek kevéssel elöbb 
az A r c h i v i o st o r i c o czimü munkában jelentek meg. 

- X. Leo pápává emeltetésének alkalmából (beszéli Vasari 
J a c o p o d a P o n t o r m o czimü munkájában) Florenczben szép és 
nagyszerü ünnepélyek tartattak, különösen kitünvén ezek között 
azon kettő, mellyek két, urak- és hölgyekből álló társulat által ren
deztettek. Ezek egyikének, melly Gyémánt-társulatnak neveztetett, 
Giuliano de' Medici, a pápa te~;tvére, volt a feje, s onnét czimeztetett 
igy, minthogy atyjának, az öreg Lorenzonak, gyémánt volt a jelvé
nye j a másiknak, melly az ágról neveztetett el, s ez volt jelvénye 
is, Lorenzo, Piero de' Medicinek fia, volt a feje, ameily utóbbinak 
egy ág vala a jelvénye vagyis egy száraz borostyan-törzs, melly 

76* 
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ziild leveleket hajtott, azt jelzendő, hogy a nagyatya neve megujult 
és ujra feltámadt. A Gyémánt-társulat az általa szándékolt diadal
menet tervének elkészítésével Andrea Dazzi-t bizta meg, ki akkor 
a florenczi akademián a görög és latin nyelvet tanitotta j azért is 
ez egy ollyast rendezett, melly hasonló volna a rómaiak diadalmene
teihez, jelesen három szép famunkáju és müvészileg kifestett sze
kérből vala az állandó. Az elsőben a gyermekség volt egy szép 
csoport gyermek által képviselve; a másodikban a férfiuság szá.mos 
olly személyek által ábrázolva, kik férfiui korukban nagy dolgokat 
vivének véghez j a harmadikban végre az öregség több olly érettkoru 
emberrel, kik öregségökben nagy dolgokat müveltek j ameily szc
mélyiségek mindnyájan olly gazdagon valának felöltöztetve, hogy 
annál szebbet képzelni sem lehete. Ezen szekerek készítői valának : 
Rafaello delle Viole, Carota vésnök, Andrea di Cosimo festész és 
Andrea del Sarto ; az alakok ruháinak készitől és rendezői pedig 
Lionardo da Vinci s Bernardino di Giordano, mindannyian a legje
lesebb müvészek j végre a három szekér fe.,tése egyedül Jacopo Pon
tormo érdeme volt, ki azokon különbözi) történeti festményekben az 
isteneknek különféle átalakulásait ábrázolá. Az elsií szekeren szem
betünő betükkel ezen szó vala kiírva e t· i m u s, a másodikon su
m us, a harmadiko u fu imus, azaz leszünk, vagyunk, voltunk. Az 
ének igy kezdödött: R e p ü l n ek a z é v ek, sat. 

Lorenzo, az ágról nevezett társulat feje, látván ezen diadalko
csikat s óhajtván , hogy azokat az övei!, felüimulnák , a nemes és 
tudós férfiut Jacopo Nat·dit megbízta, hogy hat diadalkocsit készitene 
megkettő~tetendő ekként a Gyémánt-tát·sulat által kiállitottak szá
mát. Az első lwcsi, melly két, füvekkel felékitett ökiir által vona
tott, Saturnus és Jánus korát ábrázolá, melly aranykornak nevezte
tett j annak tetején 1-iatumus és a k(;t ábrázatu Janus valának látha
tók, az első kaszával, a másollik a béke templomának kulcsával ke
zében, lábai alatt pedig a lehilincselt ~zörnyeteget tartva; ezenkiYiil 
sok ollyas tárgy vala ezen, mellyek ~aturnusra Pmlékeztettek, s 
mindezek rendkivül szépen és különféleképen szinezve a lángelméjű 
Jacopo Ponto1·mo által készítettek. Ezen diadalkocsit hat pár mez
telen pásztor kísérte, némelly tagjaik nyest- és czobolybiírrel fedve, 
különféle régi divatu csizmákban, oldalukon pásztor-tarisznyával s 
fejökön különbözö ziild gallyakbúl font koszoruval. A lovakon, 
mellyeken e pásztot·ok ültek, nem volt nyereg, de ehelyett oroszlán-, 
tigris- és hiuzbörrel valának azok beteritve, amellyek aranyozott 
kijrmei igen azépen csüngtek alá a lovhl' oldalairól; a lovak kereszt-



csontjának di~:~zitm6nyci, ugyszint(~n a l(engyeltartók arany-kötelck
ből valának kés:útve; a kengyelek kos, kutya s más állatok fejeinek 
forrnitjára alakitva, a zabolák és l(antárszárak végre különféle zöld
ségekből és aranyl<ötelekbiíl csinálva. Mindegyik pásztornak négy 
lovásza volt, mindannyian pitsztor-ruhában, de egyszerüebben s más 
bürökben öltözve, kezökben száraz ágak alakjára készitett fáklyák
kal, ami gyönyörü látványt nyujtott. A második kocsin, mellyct 
két pár ökör vont, - mindannyian bevonva értékes szövetekkel, fe
jökön koszorukkal s aranyozott szarvaikról olvasók csüngve alá -
Numa Pompiliufl, a rómaiak második királya volt, a vallási könyvek
kel, a papi rendekkel s az áldozatokhoz tartozó dolgokkal egyetem
ben ; miután ö volt a rómaiaknál a vallás és áldozatok első alapítója 
és rendezője. Ezen kocsit hat pap követte szép öszvéreken ülve, 
mellyek borostyánlevél alaku a1·any és ezüst hímzésekkel ékitett 
szőnyegekkel valának beteritve. A papokon régi modoru papi ru
hák valának, körül arany szegélyekkel és rojtokkal ékitve, kezökben 
pedig majd egy füstölőt, majd egy arany edényt, majd ezekhez ha
sonló más tárgyat tartának. Mallettök a leviták azokása szerint 
egyházi szolgák lépdeltek, s a fáklyák, mellyeket ezek kP.zökben 
vivének, a régi gyertyatartók mintájára müvészi tökélylyel valának 
készitve. A harmadik kocsi Titus Manlius Torquatus consuiságát 
ábrázolta, aki az elsii carthagoi háboru után consui volt s ugy kor
mányozta Rómát, hogy korábau ottan az erények és jólét egyaránt 
tenyésztek. Az emlitett kocsit, mellyen '!'itus volt, különféle diszit
mények ékiték, mind Pontormo által készítve, s nyolcz igen szép ló 
vonta, előtte pedig hat pár senator mcnt tógában, s lóháton, lovaik 
aranyhimzésü szövcttel fedve, kiséretöket pedig nagyszámu lovászok 
lcépezték, kik a lictorok mintájára bárdokkal s más az igazság ki
szolgáltatásához tartozó dolgokkal valának ellátva. A negyedik 
kocsi, mellyet négy elefánt-módra felszereJt bivaly vont, a Cleopatra 
legyőzése után diadalmenetét tartó Julius Caesart ábrázolá. Ezen 
kocsit hat pár fegyveres kisérte, szép és fényes fegyverekkel s 
aranytól csillogó ruházatban ; s a fáklyák, mellyek.et kezökben vivé
nek, különböző módokon győzelmi jelvényekké valának átalakitva. 
Az ötödik kocsin, mellyet szárnyas és griff-alaku lovak vontak, Au
gustus. Caesar, a világ ura volt, kisérve hat pár lóháton levő költő 
által , kik valamint maga Caesar is borostyán-koszorut hordának 
fejökön a különfélekép'm valának öltözve, mindegyik saját hazájának 
szokása szerint. A Caesar által annyira kegyelt költők valának ezek, 
kik öt munkáikkal a;c. egekig emelték; s hogy felismer-tessenek, egy 
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szalagot viseltek, mellyen nevök olvasható vala. A hatodik kocsin, 
mellyet négy, gazdagon felezifrázott tinó vont, s Pontormo igen szé
pen kifeste, Trajánus, a legigazságosabb C@ászár ült, s előtte szépen 
felszerelt lovakon hat pár jogtudós bokáig érő hosszu öltönyben, 
aszerint amint régenten a jogtudorok öltözni szoktak; a lovászok 
pedig, kik nagy számu fáklyákat vivén~k, irók, írnokok és jegyzlik 
valának, mindannyian könyvekkel s irásokkal kezökben. Ezen hat 
után jött a?: aranykor diadalkocsij?., gazdagon felszerelve, jelesen 
számos gyönyörü alakkal Baccio BandinellitiH s igen szép festmé
nyekkel Pontormotól, arnellyek közöl kivált a nt'>gy fö erény emel
tetett ki. A kocsi közepéröl egy földgömb-alaku nagy golyó emel
kedett ki, mellyen egy halottnak látszó férfiu feküdt, arczczal a föld 
felé, s rozsdás fegyverekkel övezve. Ennek háta ki volt hasítva s a 
hasadékból egy rneztelen és aranyozott gyermek nyult fel, ki az uj
ból feltámadó aranykort ábrázola s egyszersmind vt:'gét ama vaskor
nak, mellyböl a mostani pápaválasztás következtében kijött és ujjá
született; ugyanezt jelenté az ismét kizöldült száraz ág, jóllehet né
mellyek azt moncianák, hogy az Lorenzo de' Medieire czélzott, ki 
urbinoi herczeggé lett. Nem hallgatom el, hogy az aranyozott gyer
mek, ki egy pék fia volt, azon fáradság következtében, mellynek tiz 
scudo szerzéséért tevé ki magát, nem Sl)kára meghalt. Az ének, 
mellyet amaz álarczos menet, amint az rendes szokás, énekelt, az 
emlitett Jacopo Nardi müve volt. 

Magán személyek vagy társaságok szintén rendeztek ünnepé
lyeket és mulatságokat: 

- Gianfrancesco Rustici házában (beszéli V as ari ennek élet
iratában) egy nemes férfiakból álló társaság szokott összegyülni, 
melly a főzőüstről nevezé el magát s csak tizenkét személyből állha
tott, kik a következök valának : az erintett Gianfrancesco, Andrea 
del Sarto, Spilio festész, Domenico Puligo, Robetta aranymüves, 
Ariatotele da Sangallo, Francesco da Pellegrino, Nicoló Buoni, Do
menico Baccelli, aki felette j ól játszott és énekelt, Solosmeo szob
rász, Lorenzo másként Guazzetto és Ruperto di Filippo Lippi fes
tész, ki a társaság gazdája volt. gzek mindegyike némelly vacso
rájokra és mulatságukra négy egyént vihetett magával, de többet 
nem. A vacsorák rendje pedig az volt (örömest elbeszélem ezt, rni
után napjainkban az illyes társaságok csaknem egészen kimentek a 
divatból), hogy mindenki hozna valami, elmésen kigondolt vacsorára 
valót, ameilyet az illető megérkeztével átadna a házi urnak, ki min-
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dig közölök vala, s aki azt annak adá, akinek tetszett, kicserélvén ek
ként egyik vacsoráját a másikéval. Midőn azután az asztalhoz ültek 
s egyik a másiknak magát bemutatá, mindenkinek volt mindene, s 
arra, kinek vacsorája valamellyikéhllz hasonló volt, büntetés szaba
tott. Egy este tehát, midön Gianfrancesco érintett társaságának 
vacsorát adna, megparancsolta, hogy asztal gyanánt egy, hordóból 
készitett rendkivül nagy fözö üst szolgálna, ameilynek belsejéb~n 
valának mindnyájan s ugy látszott, mintha mindannyian az üst vizé
ben lennének ; arnollynek közepéböl jöttek az ételek köröskörül j s 
a fózö üst fönálló nyele gyönyörüen megvilágitá a középet, minek 
következtében mindnyájan láthaták egymást. Midőn tehát az asz
talhoz ültek 8 a jól elhelyezett főzőüstnek belsejében valának, a kö 
zépröl egy fa jött ki számos ágakkal, mellyek ételekkel valának 
megrakva, 8 midön ezek onnét elvétettek volna, leereszkedett s is
mét uj ételekkel terhelve ött fel és igy tovább; köröskörül pedig 
szolgák valának, kik a ta;~okat a legfinomabb borokkal kinálgaták. 
Ezen gondolat, melly festn1ények segélyével igen szepen volt kivive, 
nagyon tetszett a társaság tagjainak s általok dicséretekkel halmoz
tatott el. Ezen alkalommal a Rustici ajándékát egy pástétomból 
készitett üst képezte, mell:rbe Ulysses belemártá atyját, ekként azt 
megifjitandó. A két alak emberalaku főtt kappanokból valának s 
különböző tagjaik különféle ennivaló dolgokból készítve. Andrea 
del Sarto egy nyolcz homlokzatu templomot ajándékozott, melly ha
sonló vala a San Giovanni templomához, csakhogy oszlopokon nyu
godott. A padozatot egy nagy tál kocsonya képezte, itt vtt szinezve, 
mintha mozaik lett volna; az oszlopok, mellyek porfirból látszottak 
lenni, nagy és vastag kolbászok valának, a talapzatok és oszlopfók 
pát·mai sajtból, a párkányzatok czukros tésztasüteményböJ s a szó-
szék marczipánból vala sat. Spilio egy lakatost ajándékozott, libá
ból vagy más hasonló állatból készítve s ellátva minden eszközzel 
arra, hogy szükség esetén az üstöt kiigazítani lehessen. Domenico 
Puligo egy sHit malaczból egy fonó azoigálót készíte j mások ismét 
más elmés ajándékokkal lepték meg a társaságot. 

A vakoló kanálról nevezett társaság, melly hasonló volt a most 
érintetthez, s amellynek Gianfrancesco Rustici is tagja volt, a követ
kezömódon keletkezett. 1512-ik év egyik estvéjén Campaccioban 
Feo d' Agnolo, a púpos, kertjében egy társnság vacsorálván, ennek 
egyik tagja Baja a kert valamellyik zugában egy vakoló kanalat 
vett észre ugy, amint azt előbbi napon a kömüves a mészben hagyta. 
Kezébe vévén s rája egy kevés meszet, ezt Feo-nak a szájába csapta 
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köszönte azután létrejöttét a vakoló-kanálról nevezett társaság, mclly 
huszonnégy tagból állott, s mcllynek jelvénye a vakoló kan&.l lett. 
Számos ünnepélyeket rendezett ezen társa~ág, amellyek közől eléJ?; 
legyen egy párt felemlitenünk. Az elsőt Giuliano Bugiardini szer
vezé, mellyre nézve a társaság házi ura meghagyá az illetöknek, 
hogy mindenki tetszése szarinti ruházatban jelenjen meg, ugy azon
ban, hogy azok, kik hasonló alaku ruhákban jelennének meg, me~ 
fognának büntettetni, aminek következtében a tagok a kitüzött órá
ban különczebbnél különczebb ruhákban érkeztek meg. Eljövén a 
vacsora idAje, a tagok ruházatuk minősége szerint helyeztettek el 
az asztalnál; akik fejedelmileg valának öltözve, az első helyeket, 11 

nagyurilag öltözöttek az amazok mellett lévőket s végre a szegényes 
ruházatban levők az utólsit teritékeket foglalták el. Azt pedig, hogy 
miuö mulatságokat rendeztek vacsora után, legjobb hallgatással mel
lözni. 

Más alkalommal a vendégilég illy renddel ment végbe: Ceres 
Pluto által elragadott leányát Proserpinát keres,·én s a vakoló ka
nálról nevezett társaságba téved vén, felkérte annak tagjait, hogy 
lennének szivesek öt a pokolba elkisérni. A kérelem teljesítésébe 
hosszu vitatkozás után bcleegyezvén, követék Cerest s ekként egy 
sötét szobába lépve, ajtó helyett egy Í8zonyu kigyószájat láttak, 
ameilynek feje az egész homlokzatot elfoglalta. 1\tost mindnyájan 
ezen ajtóhoz közcledtek, mire Cerberus ugatni kezdett, Ccres pedig 
kérdezé, ha va.üon ott bent volna e ol veszett leánya. Kérdésére 
igenlő válasz adatván, hozzáveté, hogy visszaköveteli öt, de Pluto 
azt felelé, hogy nem adja vissza, hanem Cerest az egész társasággal 
egyetemben a készülöben levií mcnycgzi\i ünnepélyre meghívja, 
ameily meghívás el is fogadtatott. Azért a fogakkal tölt kigyószá 
jon mindnyájan belépve, vég•·c egy nagy kerek szobában találták 
magukat, ameilynek közcpén csak f'gy kis gyertya világított, de 
olly csekély fénynyel, hogy alig láthaták egymást. Ekkor egy rut 
ördög által, ki háromágu villájával a középen állott, a fdwtével be
vont asztalok mellé leültettctvén, Pluto megparancsolta, hogy a me
nyegzönek de a jelenlevő vendégek ti~ztcletérc iB a pokoli kinzatá
sok megszüntettessenek; és ugy történt. l~,; miuthogy ezen szabá
ban a kárhozottak világának rejtekei mind le valának festve vala
mint büntetésök és kinzatásuk mó~jai is, egy meggyujtott kanóez se-
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gélyével egy pill:wat alatt. minckll rcjtPkLcn lángra lobbant egy 
gyertya, s a festményeken \'ilágo~~:ígba helyezte és ekként feltárta, 
mi módon s minii büntetéHckl(el kínoztatnának 11z emlitett rrjtekek
ben levő kárhozottak. A pokoli vaesorá1•ak étkei lát..,zólag un 
doritó s 1·ut állatok valának, az utálatos külsö alatt azonban a leg
izletesebb és válogatottabb ételek rejtöztek. Az ételek héja és 
külsejtl, mondom, azt mutatá, hogy kigyók, gyíkok, békák, skorpiók, 
szárnyasegerek s más illyes állatok volnának, bel~<ejök azonban a 
legjobb étkekböl állott; és ezek a középen levő ördiig által egy la
páton tétettek fel az asztalra mindenki elé sorban, a másik iirdög 
pedig finom borokat töltögetett az utálatos kiilsejü tégelyekbe, mely
lyek serlegek gyanánt ~zolgáltak. Ezen elsö étkek felhordása után, 
mellyek csak eWétkezésnek valának tekinthetők, az szinleltctett, 
nlintha a vacsora (melly alig kezdetett meg) végét érte volna, s gyü
mölcsök és csemcgék gyanánt halottak csontjai hordattak fel, amely· 
lyek azonban czukorból vahínak. Ez megtörténvén s Pluto, ki, mint 
mondá, Proserpinájával le akart nyugodni, megparancsolván, hogy 
a kárhozottak kinzatásai ujból megkezdetnének, bizonyos szél által 
egy pillanat alatt eloltattak az ~mlitett gyertyák s iszonyu zaj és 
rémletes kiáltások és orditások lcvénl'k hallhatók. E setétség köze
pett a jelenlevök l'gyikének Baja-nak <·gy gyertya által megvilági
tott képe vala látható, kit Pluto pokolra kárhoztatott, mert tüzjáté
kaiban és gépezeteiben mindig a hét fö bünökböl és a pokol más 
dolgaiból merité leleményességét. Ezen látvány s az emellett hall
ható jajgatások után megszüntetett ezen félelmes helyzet, s gyea·
tyák gyujtatván egy fényes teremben tal.álták magukat, hol diszcsen 
iiltözött szolgák hordák körül a gazdag vacsorát. Ennek végeztevel 
a tár8aság a fenti szobákba vonult, s ottan a Fi l o g e n i a ezimü 
vigjáték adatott elé, mellynuk végével hajnalban mindenki elégülten 
tért vissza lakáka. 

Két év lefolyása alatt 8zámos illy ünnepélyek tartatván, egy 
alkalommal a házilll' mcgleczkéztetendö azokat, kik ezen vendég
ségekre tulságosan sokat költöttek s azokra ugyszólván minden va
gyonukat elfccsérclték, a l(üvetkezö módon J'endezé az áliala aJott 
vacsorát: A téren, hol össze azoktak gyülekezni, a kapun kivül a 
homlokzaton olly alakok valának festve, minöldtel a kórházak tor
náczaiban találkozhatunk pl. a kórház fcliigyelö azon helyzetben mi
dön a szegényeket é:i utazókat szeretetteljesen hivogatja és befo
gadja. Ezen festmény az ünnepély estvéjén lepleztetett le, R a ven
d•:grlt e-ak kúsiín érkezének meg, kik kopogtatván s a kó1·házfelü-
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gyelö által bebocsáttatván, egy nagy terembe jutottak, melly ege
ezen kórháznak tünt fel, ágyakkal s más illyes eszközökkel lévén 
felszerelve. A terem közepén egy tüz körül henyélöknek, naplo
póknak és szegényeknek öltözve ültek Bientina , Battista 
dell' Ottonajo, Barlacchi, Baja s más tréfá~ emberek, kik ugy tettet
vén magukat, mintha észre sem vették volna a belépöket, társaságuk 
tagjaira 8 ille1öleg magukra vitték át a beszédet, azt mondván a töb
bek között, hogy a Yilág legnagyobb gazai volnának azok, kik min
denöket elpazarolták s vendégségekre és ünnepélyekre költötték, 
tullépvén e tekintetben minden korlátot. Ezen beszéd végeztével, 
miután a várottak mind megérkeztek volna, köztök termett vednö
kök sz. András, 8 kivivén öket a kórházból, egy fényesen feldiszitett 
azobába vezette, hol asztalhoz ülve vigan vacsoráltak; azután pedig 
a szent szeliden megparancsolta nekik, miként avégből, hogy a ROk 
költekezés következtében kórházba ne jussanak, elégednének meg 
évenkint egy nagy ünnepélylyel, s evvel elvált tőlök. Ők e parancs
nak csakugyan engedelmeskedtek, s ezentul sok even át csak egy 
ünnepélyes vacsorát tartottak, amikor különféle szindarabok adattak 
elö.-

Általánosan ismeretes a burgundiai herczegek által adott ünne
pélyek fénye, amellyek egész terjedelmökben olvashatók Barante 
H is t o i r e d es d u cs d e B o u r g o g n e czimü mttvében, legin
kább pedig ennek V. kötetében. 

H) 469-ik laphoz. 

Titkos Tudomíwyok. 

Nemi fogalmat adandó az ugynevezett magiáról, jónak láttam 
Agrippa Kornél De occulta philosophia (1531) czimü mun
kájából kivonatokat közleni, igénybe vévén egyszersmind más e tár
gyu írókat is. 

- Három világ van, elemi, égi, értelmi: mindegyikre befolyást 
gyakorol a felső. Az Isten maga közli azokkal mindenhatósága eröit 
és pedig az angyalok, egek, csillagok, állatok, növények, kövek és 
érczek által. Ezen lépcsözeten felfelé haladva, az emberek egészen 
a példányszerü világba hathatnak s nemcsak azon tulajdonságokkal 
birhatnak, mellyekkel a legnemesebb dolgok, de ujakat is elsajátít-
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hatnak. A mi tanulmányunk először is aznn mód körül forog, mely
lyel a bölcsészek az anyagi világ erőit felfedezik s azután az égi erők 
megismerésére jutnak; másodszor a csillagjósok tudományai körül; 
végre pedig akörül, hogyan érvényesítendő az egész bizonyos szer
tartások segélyével. 

A magia a leghatalmasabb titkos tudomány, melly magában 
zá~ja a legtitkosabb dolgok ismeretét; és egy szóval valódi tudo
mány. Ennek alapitói Zamolxis és Zoroaster ; követőik Abbari, Car
monda, Damigerone, Eudoxius, Ermippus, Trismegistus, Mercurius, 
Porfirius, Jamblicus, Plotinus, Proclus, Dardanus, a thracziai Or
pheus, a görög Gog, a babiloniai Germa; végre tianei Apollonius, 
Ostanes, Pythagoras, Empedocles, Democritos és Plato utazásokat 
tettek, hogy azt magokévá tehessék. 

Négy elem van, sem több sem kevesebb nem lehet: t. i. tüz, 
lég, föld, viz, s mindegyiknek három tulajdonsága vagyon, amiből 
azután a bámulatos 12 szám keletkezik, melly a 7 által a tízhez jut, 
a legfőbb egységhez érvén ekként, ameilytől függenek az összes cso
dálatos hatályok. A dolgok természetes erői közől némellyek ele
miek, minők pl. a nedvesítés, melegitPs j némellyek ismét azon ele
mekből származnak, mellyekből azok állanak, minők az emésztetés, 
lágyítás, etetés sat. Ezeken kivül vagynak elrejtett erök, minök a 
méreg hatásának megakadályozása, a vas vonzása j minő továbbá 
egy kisded hal ereje, melly csekélységének daczára farkával a leg
nagyobb hajót i~ feltartóztatja. Épen ugy, miként az Isten szelle
mében léteznek az eszmék, megvagynak a világ lelkében a magszerü 
okok, mellyek segélyével Isten az egeket, csillagokat, alakokat te
remté s azokat mindnyájokat tulajdonságaikkal felruhá.zá. Az alsóbb 
rendü fajok erői és tulajdonságai tehát ezen alakoktól s ezen tulaj
donságoktól függenek ; s igy minden fajnak megvagyon megfelelő 
alakja, mellybiíl csodálatos müködési eröt nye•-. Az égi testek 
alakja és helyzete sok egyénnek különös eröket kölcsönöz; mert 
amint valaki bizonyos állandó befolyás vagy valamelly csillagzat 
alatt kezd lenni, azon pillanattól fogva bámulandó sajátos müködési 
erőre és fogékonyságra teszen sz ert; amiért A vicenn a azt mondá, 
hogy minden, ami itt bent történik, megvagyon már elöbb a csillagok 
és földgömbök mozgásaiban és eszméiben. Mindenki tudja, hogy a 
delej vonzza a vasat, hogy a megdörzsölt borostyánkő megmozdi~ja 

a szalmát, az egyszer mep:gyujtott asb('st csak nehezen oltható el, 
a karbunkulus sötétben világit, a jaspis megállítja a vérzést, a ka
melcon mája, végén meggyujtva, esöt és mennydörgést okoz, a veres 



pcttyü keleti _jlu;pis láthatathmná tc~<zi azon egyént, ki azt magánál 
hordja; épen ugy Aethiopiában van egy fií, melly elvágja a czin t s 
bárminő zárt felnyit; 1'atárorszúghan pedig egy ollyas növény talál
tatik, ameilyet ha valaki megizlelt, tizenkét napig cllehet étel és ital 
nélkül. 

Bizonyosak lévén magáról a tényröl, a bölcsészek dolga annak 
okát fürkészni j de mi biztosak lehetünk, hogy minden füben, min
den kőben vagyon bizonyos erő és csodálatos hatás, annál inkább 
tehát minden csillagban : s nincs is más szükségszerü oka az okoza
toknak mint az egésznek összhangzása és összeköttetése az elsö ok
kal R azoknak ezen isteni példányképekkel való megegyezéze. Ezen 
titkos erök ugy fedeztetnek fel, ha hasonlatosságok utján fürkésztet
nek. Midőn tehát bizonyos tulajdonságot valamivel közleni aka
runk, ollyas dolgokat szükséges evégre kiválasztani, amellyekben az 
kiváló módoP megvagyon, s azok olly részét venni, hol az nagyobb 
erővel bir. Igy ha bátorságot akarunk közleai, válaszazuk ki egy 
kakas vagy oroszlán szivét, szemét vagy homlokát: illy módon be 
van bizonyítva, hogy ha valakinél egy holló szive van, vagy jobb 
karjára egy szárnyas-egér köttetett, az nem aludbatik j a békák és 
baglyok beszédessé teszik az embert s egy béka nyelve valameily 
aluvónak feje ah\ téve azt álmában beszélteti j valamiut ha a füles
bagoly szive egy elaltatott nö mellének bal részére tétetik, az ennek 
következtében titkait ki fogja beszélni. Igy tudjuk, hogy az öregek 
megiijodnak, ha kigyókat esznek. 

A titkos erök ellentét utján is kimutathatók, mert nincs olly 
dolog. mellynek ellenségei ne volnának ; igy pl. a tüz ellensége a 
víznek, mars és venus saturnusnak, mars, mercurius és a hold a 
napnak: ameily ellenségeskedés a csillagok között ellentétes hely
zetökböJ származik. Azért Heraciitus azt írta, hogy itt alant min
den az ellenszenv és rokonszenv által történik 1). Itt lent a delej 
szereti a vasat, a smaragd a gazdagságot, a jaspis a nemzést, az agát 
az ékesszólást, a kén a tüzet j a nő-pálma szereti a hímet és egymás
hoz hajlanak ; a szőlök szerctik a szilfákat. A szeretct az állatok 
és lelketlen lények között is megvan j igy a macska szereti a vad 
csom bort, és azáltal, hogy ahhoz dörgölözik, hím nélkül fogamz; 
igy a cappadociai lovak a széltől lesznek vemhesek. Ezen módra 
figyelve, az emberek sok gyógyszert tanultak el a vadállatoktól ; s a 

l) Ma a neveket megváltoztatva 11zt mondunók, hogy a vonzó és visszata
szit6 erö kltal. 
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fecskék megtanitának bennünket, hogy a vérehullófü (chelidonium) 
gyógyszere a szemfájásr,ak; sol{an a borostyán leveleivel segitenek 
magukon j a büdös-banka, ha szölöt evén attól roszul érzi magát, 
a körutától gyógyul meg j a szarvasok az ezerjó-fú által szabadulnak 
meg a beléjök lőtt nyilaktóL 

Ezek rokonszenvek, de vagynak ellenszenvek is mint pl. a ra
barbara s az epe, a teJjék s a méreg, a violak(í s a részegség, a szüz
fa 1) s a bujaság, a kalária és gyomorbaj között; a holló epéje az 
embereket eltávolitja azon helytől, hol valami el vagyon temetve ; a 
borostyánkő minden tárgyat vonz, kivévén a lósóskát s mindazt mi 
olajjal van megl{enve, ameily iránt termét~zetes ellenszenvvel visel
tetik. Más alkalommal hosszasabban fogunk értekezni ezen erökröl, 
mellyek a csillagok befolyása által egész bizonyossággal a testekbe 
vagynak öntve. Nem olly könnyü dolog 1 mint némellyek hiszik, 
fölismerni 1 milly csillagok vagy jegyek befolyása alatt álljanak a 
különféle dolgok j mindazáltal meg lehet azt tanulni vagy a sugarak 
utánozásából, vagy a felsöbb rendii testek mozgásából, vagy ezek 
szinéböl és illatábcíl s némellykor hatásaikból. Igy pl. a tűz, 1::\ng, 
vér és életedík, az arany szine s a karbunkulus fénye által a nap 
befolyása alatt állanak; a föld, víz, minden nedves test, az ezüst, 
kristály a huldtól s más testek ismét más bolygóktól függenek. Söt 
mindaz, mi idelent történik, a bolygók uralkodása szerint megy vég
be; s még az országok és tartományok is alá vagynak vetve saját 
bolygójoknak. Ugyanaz mondható a jegyekről s álló csillagokról is. 

Midön tehát valaki meg akarja ismerni a világ valameily ré
szének vagy egy csillagnak erejét, azt ugy eszközölheti, ha evégböl 
olly dolgokhoz folyamodik, mellyek avval összeköttetésben s egy
szersmind annak befolyása alatt állanak. ~enki sem vonja kétségbe, 
hogy bizonyos rwofán me~tergégek segélyével eléidézhetök a rosz 
szellemek, valamint az angyalok is a jó cselekedetek által. 

Hátra van most látnunk, hogyan lehet az emberekben szerl·l· 
mct vagy gyülöletl't ébreszteni, azokat egészségesekké vagy bete
gekké tenui; továLLá wiért uem rabolhatnak a rablók bizonyos ki· 
jelölt helyen; miért nem léphet át valameily hadsereg bizonyos ha
tárokat, sem a hajók ki nem mehetnek valameily kikötöböl, a malom 
nem foroghat, a kutból viz nem merithetü sat. sat. 

A büvölések italok vagy kenöcsök által történhetnek j a sze
retrni italok olly dolgok által, mellyek felköthetök vagy felfüggeszt-

') Ugyanazért minileu kolo~torbau terme;; ll tetett ezen növény. 
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hetők, gyürük, babonaságok, képek, betük, varázslá.sok, átkozódások, 
gyertyák, számok, lélekidézések, exorcismusok segélyével. Hogy a 
mérgeknek nagy erejök vagyon, azon egy tényből is világos, hogy 
Olaszországban valának olly nők, kik sajtot adván enni az emberek
nek, ezeket vadállatokká s miután ezétjaikra felhasználták i~mét 
emberekké változtatták. Felette hatalmas ital bizonyos női folyadék, 
ameilynek er.:ljéről az irók valamennyien em litést tesznek. Aki a 
királygyik (basiliscus) véréből iszik, annak minden kivánata telje
sül; a veszett eb által megharapott kő viszályt okoz azok között, 
kik azt porrá töt·vc megiszszák. Ha egy kardból, melylyel valaki 
megöletett, zabola kés:tittetik, ez által bárminő vad ló megszelídittet
hetik; ha pedig borba mártatik, s ezen bort valameily negyednapos 
hideglelős megiszsza, attól meggyógyul. 

Vagynak illatszerek is, mellyek összeköttetésben állanak a csil· 
lagokkal s ezek befolyása alatt nagy hatásuak. Ha koriandrom-, 
petrezselyem- vagy beléndekből és bürökből egy illatszert készítünk, 
annak szagára megjelennek az ördögök, ba pedig a fentebbi növé
nyekhez mák nedv is vcgyittl'tik, ezen ~;zer által bármelly helyről 

is elüzethetők azok. Az illatszereket illetőleg megjegyzendő, hogy 
a jó cselekedetek ben, minő pl. a szerelern ébres:t.tése, kellemes illat, 
a rosz tettekben pedig, minö a gyülölet t8.masztása, kellemetlen szag 
használandó. Ami a csombékakat illeti, annyi bizonyos, hogy ha 
csillagférget vagy rókavért egy rézszöggel valameily ajtóra szege· 
zünk, ottan semmiféle szerelmi ital nem árthat; scm pedig a férfi nem 
közösülhet azon növel, ki olly tiit tart magánál, mellyet elöbb trágyá
val befedve és szemfedélhe begöngyölgetve a ganajdombba dugott. 

Ez azt bizonyitja, hogy bizonyos tárgyakon kötött csombékok 
által szert tehetiink némelly erőkre ; csakhogy tekintettel kell lenni 
arra, miként bizonyos csillagzatok alatt tétessenek és pedig ércz
vagy selyem-, in- vagy haj-, szőr- vagy sertébiil csinált fonállaL Ha
sonló módon készittetnek bizonyos gyürük, olly fü vétetvén evégre, 
melly valameily szerenesés csillag befolyása alá vagyon vetve és pe
dig akkor, midőn ez uralkodik, azután a neki megfelelő kövel együtt 
valameily érczbe tétetvén s ottan bizonyos képek csináltatván, ami
ről azonban máskor fogok szólani valamint a büvölés kiilönbözö mód
jairól is. 

Ezekhez tartozik a megboszorkányozás, vagyis egy olly bUvö
lés, melly a boszorkány lelkéből a megboszorkányozott szemein át 
ennek szivébe hat. 

Az illy finom észleletek által lehete némelly igen fontos ered-
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ményekhez eljutni. Meg akarod gyógyitani a negyednapos hideg
lelésben szenvedőt '( kösd a beteg körömvakarékját egy angolna 
nyakára s ereszd azt vissza a vizbe; vagy tégy a beteg nyakára r•gy 
akasztófából való szeget gyapjuba göngyölgetve ; vagy pedig az 
akasztófának egy dambját rejtsd el olly lyukba, hová a nap nem fér
közhetik. A köhögés ugy gyógyítható, ha az illető egy békának, 
midön az a növényekre mász, szájába köp. Ezenkivül más olly el
járásokat is elő fogok adni, mellyeket a bölcsek az emberiség javára 
fentartának j itt azonban jónak látom megjegyezni, miként mindezen 
büvölések hatályosabbak, ha összetett térddel vitetnek véghez vagy 
pedig az illető aközben egyik czombját a másikra teszi j s ez az oka, 
hogy a királyok s f!)jedelmek előtt nem engedtetnek meg az illyes 
cselekvények. Az is bizonyos, hogy ha valaki az ajtó előtt áll B ne
vén szólitja azon férfit, ki valamelly nő rnellett fekszik s az a meg
szólitásra felel, azután pedig az előbbi az ajtóba egy tört hegyü kést 
vagy gombostüt szur, mig ezek ottan ma1·adnak, az illetök egymással 
nem közösülhetnek. 

(Itten a jövendölésekről, jóslatokról, álomfejtésekről s 1lind
azon módokról vagyon szcí, mellyek segélyével az ember az igazság 
felfedezéséhez juthat j azután a büvszavakról és alakokról). 

De legfontosabb ránk nézve az, ami a mathematikai tudomá
nyokat i!leti, mellyek annyira fontosak, hogy annak, ki a magiát 
ezek nélkül tanulmányozza, mi sem sikertil s csak elve~:~ztegeti idejét. 
Minden ugyanis, ami itt alant történik, a termé~zetes erők által megy 
végbe, s a szám, ~uly, mérték, ös8zhangzat, mozgás és fény által 
igazgattatik és kormányoztatik; minek következtében a természe
tesekhez hasonló mütétek valamelly természetes erő nélkül, csupán 
csak a mathematikai tudományok által letesithetök. És Severinus 
Boetius azt mondja, hogy ami van, a számok segélyével hozatott lét
re; azután a leghiresebb bölcsészek és katholikus tudósok bizonyit
ják, hogy a számokban csodálatos hatályu erő rejlik. Mi több, a 
pimpóban vagy öt levelü flihen magad is tapasztalni fogod a számok 
erejét, mert az ellen::.ulyozza a szerelem-italok hatását s elüzi az ör 
dögöket; egy levele napjában kétszer borban bevéve eloszlatja a ré
szegséget; három levele a harmadnapos, négy levele pedig a negyed
napos hideglelés gyógyszere. Igy az, ki a hetedik hónapban születik, 
érintés által meggyógyitja a görvélyes egyént. A kigyó, ha egy nád
dal egyszer megüttetik, megdöglik, ha kétszer erősbbé tétetik. S 
nem egyedUl a természetes számról vagyon szó, de az alaki tartalom
ról is, amelly a számban vagyon. Ha egykor századok multá.val si-
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kerülend a szószerinti és terméRzetes számokat az istcui számukkal 
s azok viszonyát az id ökkel egy bekapcsolni, csodálntos miitétek lesz
nek létesithetök s bámulatos dolgok felismerhetök. Hzerencsések az 
utódok, kik oda el fognak jutni! mig azon idií eli>rkeznék, az egyes 
számok tulajdonságait beszélem el ... 

Midön látjátok, hogy a büvészek biznnyo:s taglejtéseket tesznek, 
mcllyeket némellyek nevetségeseknek tartanak, ez nem egyéb mint 
a számolás legmagasztosabb módja. S ami a ·számok írását illeti, 
számtalan módja van ennek, mellyekre most meg liJglak benneteket 
t:mitani, azután a mértani és zenc-hangjegyek é1·tékét és hatályát 
lévén nektek megmagyarázandó. 

Hogy azonban a tet·mészetes erü csouúkat müveljen, az égi dol
gok észleletc által kell annak lelke!!ittetni é,; kisét·tetni, alávetvéu 
ezeknek a földieket. Aki a cAillagok befolyását tagadná, az egyszet·
smind az Isten bölci!eségét :s a tapasztalást tagadná meg. Az lstcu 
roit sem tesz hiában: s ime a n;:p és hold világitanak, de a bolygók és 
csillagok mithasználnak nekünk, l1acsak megnem engedjük, hogy a földi 
dolgokra befolyást gyakorolnak 't Mit? Az ásványok nak, érczeknek, 
t•ovaroknak megvagynak saját tuh~donságaik, s a csillaguknak nem 
volnánnit 't Felette fontos tehát minden hüvészi mütétben a csilla
gok és bolygók helyzeteit, mozgásait és állásait :~z ö jegyeikben és 
fokaikban észlelni j ugyanazért midön egyik vagy másik bolygót il
letőleg valamit akartok tenni, sziiksége~; leszen annak különbözö 
tulajdonságaira tekintettel lennetek. 

Az égi testek melcgség, világoiiság-, mozgás és állásuk által mü
ködnek az alsóbb rendü dolgokra. Már ha az okok nem változnának, 
uem változnának az okozatok sem j aki tehát ismerni akatja az oko
zatokat, vizsgálnia kell az okokat vagyis a bolygókat. Már a csil
lagászoktól megtanulhattátok a holygók számát, s azok tcrmészetét, 
nemét, szenvcdélyeit, szct·encsés vagy szercncsétlen voltát, miután 
jupite1· és venus szercncsések, saturnus és mars szerencs(•tlenck. Az
után az ég tizenkét lakhelyre vagyon f'olosztva, mellycket itten elétek 
rajzotok : 
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Ezen lakhelye), ki;ziíl négy t. i. az l, IV, VII, X szögnek 
neveztetik, s ezek leger(í8eLLek, jóllehet különbözií erővel birnak, 
miután az I legerőseb h mindnyájok közütt; kivévén hogy a X a vi
lági dicsőségre vonatkozó dolgokat. pl. az országokat, herczegsége
ket, hivatalokat iUetiíleg lulsulylyal bir stb. A ll, V, Vlii, és XI 
k ö v e tk e z ií k n ek mondatnak, miutlwgy a szögiikre oldalvást kö
vetkeznek s ezekuél kevésbbé eröt~ek, kivévén, hogy a XI a remélit 
szerencsét1 dolgokban tulsnlylyal hir, amiért is a bizalom lakhelyének 
is mondatik. A Ill, V l, J X, XII e 8 ij k n ek mondatnak, és nagyon 
gyengék, s nem is igérnek valam i aliand ó j~t i ki vévén, hogy a IX 
az egyházi méltó8ágokbaH tulsulylyal bir. ER ime ezek azon jók és 
,·oszak, mellyeket az egyes lakhelyek jclczuek aszerint amint azok
ban áll a bolygó, mellyekbeu az illető születik, stL .... 

Most tudnunk kell, mi befolyást gyakorol egyik ~ másik bolygó 
a gyermekek fogamzására. Az első hónapban saturnus megsüriti az 
anyago t, anélkül azonban hogy azt killzáritaná; amiért Ít1 ha saturnus 
jó hangulatban van, a gyermek alakja rendes leszen, ugy hogy wind
egyik bolygó kellően fog müködhetni. A második hónapban jupiter 
szellemet és tagokat ad neki ; s ha akkor jó hangulatban leszen, a 
fogamzott szép tagokkal s könnyü lélekzéssel fog birni. A harmadik
ban mars szint ad a vérnek. A negyedikben a nap megváltoztatja 
föbb tagjait. Az ötödikben venus bevégzi a füleket, orrot, szemöldö
köt s a nemzörészeket. A hatodikban mercurius a veséket, nyelvet, 
tüdöt s a test minden lyukát. A hetedikben a hold megnyitja a tüdő 
csöveiti ekkor már mindegyik bolygó müködött, s innét vagyon, 

XV. 77 



hogy a hét hónapra ,;zületett gyermek tökéletes. A nyolezadik hó
napban saturnus megszilárditja a ta~okat; a kilenczedikben jupiter a 
magzatot elválasztja az anya méhétöl. Minden bolygónak megvagy
nak saját napjai, igy pl. a holué hetfó, a marsé kedd, stb. ; megvagy
nak továbbá saját ótái, igy vasárnap elsii órája jupiteré, a második 
marsé, stb.; végre ugyanazon órák küzöl az e/si) nappali és éjjeli 
himnemü, a második nönemü ós igy tovább felváltva : ami felettr 
fontos tudnivaló aJTa nézve, ki a sziiletéseket észleli. 

És épen a születés ór~jára li gyeinek legink:ibu a esillagJÚ!'•,k. 
minthogy bizonyos dolog folyamatai t!s végei a kezdetben rejlenek. 
A szli;etési jóslat megállapitása végett tehát nagy gonddal kell a 
kcllö pillanatot meglesni j vagy pedig az ég közepét kell fülvenni :; 
emellett kere~tessenek a tiibbi ~ziigletek és napházak. Mimlegyik 
napházban ott vagyon a felelet egy kérdésre j az úrajóHlúLan (horoSI:L'
pns) tudakozódjunk a vérméJ·sl~kletl'iíl, a testi tula:jdonságok
ról, a nagyságról s arról, mi a test által vitetik vé);l!ez, minök a uc
tegsegek, utazások, stb.; a második naphAzban a kincseket, a har
madikban a rövid utazásokat, te~tvéreket slb. kérdjük; a negyedik
ben a rokonokról, a titko;; és fij]dalatti c1olgokrúl, rniniík a kincsek, 
tömlöczök stb. kénlezi.iskiiujiink. 

A bolygókat is sziikséges kt;rdiíre venni; a nap diesiíseget cs 
rnéltóságot s atylit és fé•·jet is jelent j a hold niít, anyát, ldket, ertei
met Saturnustól a titkos dolgok , a lt'llek makacssága, az atya s a 
Jassu ügyek szánnalinak stb. A l;selekedet szrrencsés vagy szeren
c:>étlen volta az uralkoclú l>Olygú állapotáról é;; helyzetéböl tudhatú 
meg, aszerint arnint j<'l· vagy kártdkony, egyene~ irányu vagy vi~z
szamenö, reggeli v:-tgy estdi. 

De mire való volna kutatni az H»cméuyeket, ha Ilelll tudhatnók 
meg az élet tartamát? Ezt pedig az afeticus helybr.íl, annak uralko
dóiból s az öldöklökböl lehet kivonni. Az életet öttn kormányozzák: 
a nap, bold, az ór:rjó~ló, a sors része s ama helyek uralkodója. Az 
afeticus helyek szinte öten vagynak: Az ég közepe, az órajósló, a 
XI, VII, IX napházak. Ha a fentebb érintett kormányzók valamely
lyike ezek egyikében találtatik, akkor az életet jelent. AmiböJ meg
értite!•, hogy egy embernek sok afeticusa lehet. Azoknak, kiknek 
nöniök kell, mindig sok afeticusuk vagyon, mig ellenben azok, 
kiknek csak egy vagyon, gyengék ... ÜJ(löklö egyenes irányban 
kettö van, saturnus es mat·s s az ö ellentétes állásaik és négyzeteik, 
mellyek hátra rugnak. De annak, ki a csillagjóslati mütéteket helye
sen akarja ve:;o;etni, két dolgot kell figyelemmel kisérnie vagy lega-
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lább egyet a ket W küziíl t. i. a csillagok mozgá.sait és az időt: a 

mozgásokat illetőleg vajjon azok emelkedésben vagy esésben vagy

nak e, lényegesek vagy nwllékesck-e az ií sziigeik, s föleg minö al

lásban vagynak a nyolczadik kürl1en ; ~1111it uémellyek elhanyagol

ván az égi tr•str~k áLráinak fel:Uiit:ísábarJ, t~saltílltak ; az idő a bolygó 

órája, anwlly kiir-iil az•miJan a l.iivt'~szck uem ige11 egyeznek meg 

egyruas kiizt. 

A esillagok iis~zeküttelÓtil~iuek észlelele által nem csupán az 

ember, de n lJirudalmak, vallások s a világ élete is megtudható . .\ 

csillagjúso k kiizütt !!ÚmitúHai miatt leghíreMebb Abulmazar, a legböl

csebb férfin, aki valaha létezdt; ez Jlgy:mis kiszámitá, hogy a :tiJa
homet vaJhisa iit!izázuegyvenuégy évig, a Krisztusé pedig ezer négy

százhatvanig fog :Uiaui, a melly jtí~latok egyike meg vagyon hazuu

tolva, valúllzirdileg aúrt, mert az iUt~ti.i a ~:~:.d.mitá!:l legdzükségesebb 

elemeinek cgyikt:t Jig-yelluet• kiviil !.agy ta; a m:'tiiik~~t illetiileg utó
daink fognak itt~lhdui. 

Ezen épen olly tnje,lclBw~ miul hasznos, monli!Jatnám lényeges 

tudományr,'!~ clt~g lt~g-yt'll rno!ltau ennyit rnomlanom. Le!!zcn idi), mi

dün ho~J>zasalll.Ht.ll fogunk an·úl ,:I'tekezui . 
.Jelenleg c~npáu néhán} fonto;-; tanáesot fogok nektek adni, min

táu nem ritkán e!!ak azért ér·i kellenH~tleHseg a csillagjúsokat, mert 

megmondák a/. igazat vagy pedig 1':-~alatkoztak. Ezen ve~zélyeket kike

rülhetitek s az orv••sokkal egyenlií hirru:vn~ vergödhettck, ha 1-:ször 

nem fogtok jóslani, mir-liít.t tudománylinkhan magatt1knak kelli', jár
tal'ságot sz•·reznélt•k s a IJI>I}g·«'•kat t',ll azok :Uiis:ít tiizete~;en iiSmernl'

tek; ~-()J' mindcu gyüliild-, szeretet- e!! féldemtiil t:'t.Vol fogj:ltok 

magatokat tariani: :; or jcínbtaitokat ulon-utleleu nem fogjátok árul

gatui; 4-er au nak ll em júöoltok, ki ene Lenneteket ki~ért, sem an

nak, kinek kétséges úrajúslúja \·agyon, vagy pedig aki keve!!et tizet; 
iJ-ör előbb jól megvi;.:sgáljátok R kénlezzétck ki az embert; 6-or go

nosz vagy ismeretlen embereknek valamint rosz Iejedelemnek soha 

semmit se jósoljatuk; 7 -er esak azolmak feleljetek, akik kérdeznek 

benneteket s ekkor is csupán általánosságban és rövidell j tl-or fejc

delemnek solw ne jii,·endöljetek valami roszat, csak annak veszélyét: 

!1-er jóslataitokhoz mindig tegyétek oda: "Ha valameily közös sze

renc~étlség véletlenül közbe nem jöj ha a kiizbenesö dolgok ellen 
nem állanak" stb. 

Az égi teJStek erejének nagyt;ága ollyau, hogy nemcsak a ter

mészetes de a mesterséges dolgok is, ki lévén elöbb téve az égiek 

befolyásának. a lf'ghatalmasah b teny<'zlí benyomásait azonnal átve-

77* 
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szik. Ugyanazért nemcsak a természetes dolgok vegyüléke által de 
bizonyos csillagzatok alatt készitett képek, opecsétnyomók, gyürük, 
tükrök s má~ illyes eszköziik segélyével is felvilágosításokat nyerhet 
az ember a magasból. Innét keletkezett a mestPrség olly jegyeket 
alkotni, mellyek jú vagy rosz befolyást gyakorolnak. Igy pl. szeren
cséssé akarsz valakit tenni '? készíts egy képet, mellyen szerenesés 
dolgok ábrázolvák, minők az illet/í életének jegyei és bolygói, az i) 

szerencse-csillaga, az ég közepe, a szerencse egy része stb. Ha pedig 
szerencsétlenné akarod tenni, tedd az ellenkezőt. 

Az égi testek illy erejéből és befolyásából világosan látjátok, 
hogy azoknak lélekkel kell birniok, mert a test egyedül mi mükö
dést !<em vihet véghez. A köiWk és biilcs{~szek mindnyájan megegyez
nek ebben, azonkivül hogy az ész is bizonyitja azt. Nem bizonyos-e, 
hogy a legtökéletlenebb testeknek, a világ legkisebb részeinek s a 
legnyomorubb állatocskáknak is vagyon életök és lelkök? milly 
különös volna tehát, hogy az egek, csillagok és elemek élettel és lé
lekkel nem birnának. Ki fogja tagadni, ha különben józan észszel 
bir, hogy a föld és viz élnek, amellyek t. i. annyi növénynek és állat
nak életet adnak? És nemcsak hogy lelkök vagyon, de ezen lelkek 
beszélgetnek; sokak nevei is ösmertetnek, amellyek segítségül hí
vása nagy szolgálatot teszen azoknak, kik a magiával foglalkoznak. 

I) 482-ik laphoz. 

Pico della .Mirandola Boszorkánya. 

A p is t i us. Föl, boszorkány, mondd meg nekem, lestben és lé
lekben együtt mentél-e te játékotokba, vagy pedig csak egyikben a 
másik nélkül? 

B os z o r k á n y. Testben és lélekben együtt mentem oda. 
A p is t. H')gyan hi\·ják ezen játékotokat? 
B os z o l' k á n y. Társaink a nő j:i.téká.nak nevezik azt. 
A p is t. Hogyan me n tél te oda? 
B os z o r k á n y. Hej, n~m mentem én oda, de vitettem. 
A pi st. Mi vagy ki által? 
B os z o r k á n y. Egy motóla által. 
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A p is t. Miként lehetséges, hogy ez vinne valakit, ahelyett hogy 
azt vinné valaki? 

B o sz o r k á n y. Igen, de szeretöm által vitettem. 
A pia t. Ki az? 
Boszorkány. Lajos. 
A p is t. 'ralán egy ily nevü ember az? 
B o a z o r k á n y. Nem ember, nem, de ördög ember képébeo, 

kit ugysz6lván lstennek hittem. 
A p is t. Embernek látszott-e azután ez a te szeretöd? 
B o sz o r k á n y. Igen, minden tagjában, lábait kivévéu, amely

lyek ludlábaknak látszottak, de meg valának fordítva , ugy hogy há~ 
tul volt aminek eiül kellett volna lennie ... 

A p i a t. Mondd meg nekem, te boszorkány , volt e lábainak 
más alakja midön hozzád jött, vagy pedig mindig csak ludlábakkal 
mutatta magát? 

B o s z o r k á n y. Soha másként, mindig Judlábai voltak. 
A p i a t. Hogyan jött hozzád ? 
B o a~ o r k á n y. Néha az én kérésemre, máskor pedig ma

gától is. 
A p i a t. Mindig emberi alakban jött? 
B os z o r k á n y. Igenis mindig emberi alakban mutatta ma

gát, valahány11zor csak velem kéjelgett. 
A p is t. Ó h, miféle kéjelgés lehetett az illy ránczos ábrázatu 

vén asszonynyal? 
B os z o r k á n y. H uh, juj! 
D i c as t u Fl. M1töl fel sz? mi ijesztett meg? 
Boszorkány. Nézd, nézd. 
D i c a st u s. Hol, hol? 
B o a z o r k á o y. Ő, ö, a falon, a falon. 
Dicastus. Minö alakban? 
B o a z o r k á n y. Egy veréb alakjában. 
D i c a st us. Nézzétek csak, ezen rendkivül fajtalan madár ké

pét vette fel, mélt6lag ezen gonosz assz'lnyhoz, ki telbetetlen és fék
telen bujavágyával a legundorit6bb fajtalanság szörnyeit is felül
mulja. 

A p i a t. Mennyire csodálom, hogy öt kivévén senki sem látja 
közölünk ezen költött verebet. . . Lehetséges-e, hogy annyira félj 
kedvesedtől? 

B os z o r k á n y. Oh, jaj, elöbb nem féltem tőle, de mióta bör
tönbe vettettem s az ö akarata ellenére fajtalan kéjelgésünket kival-



lottam, iszonyuart s kimondhatatlanni félek töle. Néha a börtön amaz 
ajtajára vagy ablakára jövén erős szemrehanyásokat tett nekem, ami 
nagy zavarba ejtett engem. S azután megigérte, miként mindent el 
fog követni, hogy engem innét kiszabadítson, csak nyugodtan legyek 
s jövőre hallgassak s ne valljak ki semmit, sőt azt is tagadjam el, 
amit már előbb bevallottam. 

A p is t. Hát akkor féltél-e midön játékotokba mentél ? 
B os z o r k á n y. Bizonyára nem. 
A p i 1 t. Minden nap mentél oda, vagy csak bizonyos meghatá

rozott időben ? 
B() sz o r k é. n y. Szo-mbat utá.n következő második éjsu.kán és 

innét számítva a negyedik éjszakán, azaz hétró és csütörtök éjazakán 
mentem oda. 

A p is t. Nappal soha sem mentél? 
Boszorkány. Nem,soha. 
A -p is t. Na ,most mondrl meg nekem, te boszorkány, mit je

lentRen a~, hogy más éjszakákon nem mentél Diána vagy Herodiades 
ezer. tánczmulatságaiba és játékaiba, vagy amint ti nevezitek a nőjá
tékokba? De hogy világosabban sziJljak, miért nem voltál más éj
szakákon jelen az ördög emez incselkedéseinél és szemfényvesztései
nél '! vagy miért nem tetszett ugy nek(~d mintha ott voltál volna? 

Boszorkány. Aztnem tudom. 
A p is t. Te Magad készültél fel, va.gy bevártad, hogy orla vi

tessél'! 
B os z o r k á 11 y. Igy teltem: Mcgc~imUv-án a kürt megkentem 

magamat s miként a lóra szoká~ egy hosszu székre ültem s a levegö
ben azonnal egésztm a játékba vitettem. Ekkor a körben néhányszor 
lábaimmal tapostam a szent ostyát és sok egy~b gunyny.al illettem 
azt ; azután La:joNom mellettcm termett n s:r.erelmi kéjbe merültem 
vele, amint kedvem hozta magával. 

A p is t. Miböl áll ezen át·kozott kenöcstök ~ 
B os z o r k á n y. A többi kiiziitt legnagyobb részben kis gyer-

mekek vé1·éböl. 
A p i st. Hol kented meg magad~ 
B o sz o r k á n y. Szégyenlem kimondani. 
A p i 8 t. Ej, szemtelen •·ingyó ,szégyenled kimondani azt, mit 

tenni nem eégyenlettél 'l 
B o 8 z o r k á n y. És olly csoda volna az? 
A p is t. Ki vele mérges kigyó , köpd ki a mérget. Rajta, hol 

kented meg magad ? 
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Boszorkány. Ha már szükségee kimondapOJ;n, tehátweg
mondom. Azon testrészeimet kentem meg, mellyekkel ülni a~ok~llD,l· 

A p is t. Nézzétek, minő illedeltnesen mondá ki! De n~gyon 
szerotném hallani, mennyi idő alatt vitettél lakodból a j4tékba? 

Boszorkány. Kevé~ idő alatt. 
A p i st. Mill,y kevés idő alatt '~ 

B os z o r k á n y. Egy fél őránál kevesebb idő a,latt. 
A p i st. Milly magasan voltál a föld felett, midön vitettél ? 
B os z o r k á n y. Torony-magasságban. 
A p is t. Azt is nagyon ezeretném tudni, mit csinálnak a ti il'l

tentf'len játékotokban. Azért, boszorkány,. ha azt akarod, hogy raj
tad némileg segitsünk, ne vonakodjál elbeszélni mindeut épen ugy, 
amint ott történt. 

B os z o r k á n y. Megteszem. A Jordán folyamhoz érvén , .. 
ott látjuk ülni a játék asszonyát kedvesével együtt, 

A p i s t. Ki az ? 
B os z o l' k á n y. Nem tudom, de azt igen jól tudom, hogy 

egy igen szép ember aranynyal ékitett pompás ruhában öltözve. 
A p is t. Csak folytasd. 
B os z o r k á n y. Az emlitett a~>szonynak két szent ostyát vit

tünk. És ez vidám ábrázattal és kellemteljesen elfogadván a:j:okat, 
megparancsolta, hogy egy lóczára tétessenek, neltünk pedig meg
hagyta, hogy az lsten megbecstelenítése végett lábainkkal tapossuk 
s ezenkivül hugyozzuk le s mindc.1 kitelhető gyalázatot kövessünk el 
azokon. 

A p is t. Oh nagy lsten! mit hallolt '? ki volt azon istentelen em
her, ki neked ezen szent ostyákat adta avégből, hogy azokat ezen át
kozott és gonosz játékba vidd '! 

B os z o r k á n y. Az don Benedetto Bern o volt, a ld ezen kas
télyban nagyon is ösmeretes ... Azután ettünk, ittunk és szerelmi 
kéjelgésnek adtuk át magunkat. Nos mit akar ön még tudni ? 

A p i st. Akarom, hogy részletesen beszélj el mindent. De elő· 
ször is mondd meg nekem, mit ettetek ? 

B os z o r k á n y. Hust és más ételeket, amint vendégségben 
szokás. 

1\,p is t. Hol vettétek ezen lmst? 
B os z o r k á n y. Ökröket öltünk, de annyi •gaz, hogy ezek 

azután feléledtek, 
Apist. Kiéi valának ezen ökrök? 
B o sz o r k á n y. Ellenségeink é, s bort is hoztunk magunknak 
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a hajókról, hogy ihassunk. ÉR miutan jól ettünk és jól ittunk volna, 
mindegyik felkérte kedvesét azaz az ördögöt ember "képében, hogy 
kéjvagyat ki elégitbesse; ugyszinte a férfiak is elöszólitak kedvesei
ket, kik hasonlóképen ördögök valának, dc gyönyörű fiatal leánykák 
képében és illy módon mindenki szerelmi kéjelgésnek adta át magát 
s kielégité féktelen vágyait. . . 

A p is t. Mi ugy tudjuk, hogy az ördögöknek sem hasuk sem 
csontjok nincsen, mondd meg tehát nekem te boszorkány, hogyan 
esznek, isznak és paráználkodnak azok ? rajta, felelj gyorsan. · 

B os z o r k á n y. Amint nekem látszik legalább szemérem-tes
tök a bushoz hasonlít. 

A p is t. Tuddd-e testöket valami tárgyhoz hasonlitani? 
B o s z o r k á n y. Határozottan nem , de mégis ugy tetszik, 

mintha testök hasonló volna az összenyomott csepűhöz vagy pamut· 
hoz. Illyen körülbelUI szemérem-testjeik is, de mindazáltal mindig 
_hidegek. 

A p is t. Most folytasd tovább. 
B os z o r k á n y. Miután kéjvágyaink kiel~gittettek volna, mind

nyá.jan haza vitettünk. , 
A p is t. Es itt so basern látogatott meg~ 
B os z o r k á n y. Gyakran. Egykor amint a vásárra mentem 

és onnét visszatértem , mindenütt kisért. Azutan emlékezem még, 
hogy más alkalommal a kastélyból késön térvén haza s ö velem lé
vén, mig haza értem volna, utközben háromszor paráználkodtunk ... 

D i c as t us. Hogy nagy gyönyört érezhetnek e szerelmi kéjel
gés ben, teljesen hiszem; az több oknál fogva lehetséges, am ell y ek 
közöl egynehányat felemlitek, a többit illedelem okáért elhallgatom. 
Olly módon s fóleg köznyelven kell ugyanis beszélnünk, hogy azt 
még a szemérmes fül is meghallgatb~&ssa. V éleményern szarint tehát 
a~ lehetséges, mert az elveterniitt ördög igen kedves alakban azaz 
szép ábrázattal, igézö szemekkel s megnyerő arczczal mutatja magát 
neki; az ördögnek ugyanis nagyon kevésbe kerül sz-ép vagy rut kül
söt venni magara s ugy alakitja át ábrázatát, amint tetszeni vél an
nak, kit el akar csábítani. Ugyanazért költött szépségével, büvös 
szemeivel és kéjsovár tekintetével magáboz csábítja ama nyomoru 
nöket. Hogy pedig még jobban elcsá.bithaasá.k öket , ngy tettetik 
magokat, mintha szarelmesek volnának beléjök. Hasonlóképen jár
nak el ama szarencsétlen férfiak irányában, a legszebb leánykák alak
jában mutatván magokat; kitárják továbbá el8ttök meztelen tagjai· 
kat, minden szépségöket és bujasllgra ingerlö kecseiket, hogy ekként 
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annál inkább elcsa.bithasaák (iket Azuti\n elhitetik velök, hogy ezen 
kéjgyönyörök, mellyekct költött szépségökkel nyujtanak, sokkal na
gyobbak azoknál, mellyeket valódi férfiak és nök adhatnak. Már 
most elgondolhatjátok, mennyire rászedetnek és megcsalatnak azok 
az ördög által. Igy beszélte azt az istentelen és átkozott szemfény
vesztő don Benedetto. Elmondá ez továbbá, hogy az ált~la Arrneli
nának nevezett s női alakba burkolt ördöggel élvezett kéjgyönyörei 
sokkal édesebbek valának azoknál, mellyeket valaha egyik vagy má.
sik növeli közösiilés alkalmával érezett. ts hogy azt ne gondoljátok, 
miként csak kevés növel paráználkodott légyen, kimondom neked, 
hogy ezen utálatos állatnak, inkább igy nevezhetem öt mint ember
nek, még saját növérétöl is egy fia volt. Nem mondok titkot, mert 
mindazon dolgok, mellyeket most elbeszélek, az ellene inditott pe
rekben irásba foglalvák. Ezen szarencsétlen ember annyira bele me
rült ezen ördögi szerelembe s olly állati módon lángolt ezen Armeli
nájáért vagyis az asszonyi alakba bujt ördögért, hogy gyakran vele 
sétált az utczákon s miként két jó barát szokott, beszélgetve mentek 
együtt, jóllehet csak ö maga vala látható. Amiért is hallván öt az 
emberek beszélni s nem látván társát, azt gondolák, hogy megbolon
dult. Most pedig halljátok a gonoszságokat, mellyeket ez Armelinája 
iránti szeretetböl elkövetett: nem keresztelé meg a gyermekeket, 
kik a keresztények azokása szerint megkereszteJtetés végett hozzája 
vitettek, de ugy tettetvén magát, mintha megket:esztelné, keresztség 
nélkül küldé el öket; miseközben az ostyákat nem consecrálta, jól
lehet csalását eltitkoland6 ugy tetteté magát, söt evégre bizonyos tag
lejtéseket csinált és m'ormogott is, mintha csakugyan consecrálta 
volna, és illy minöségben imádtatá azokat a néppel. De ha néha con
secrálta volna is azokat, midön a szent ostyát szokás szerint a. nép
nek felmutatná, felfordítva vagyis az ostyán levö keresztet vagy más 
egyéb alakot lábbal felfelé forditva mutatta fel, ekként az Istent' és 
szent hitét kigunyolandó s meggyalázandó. Azután a szent ostyákat 
magánál tartá, azokat amaz istentelen asszonyoknak és férfiaknak 
adandó, hogy az emlitett gonosz és átkozott játékba vinnék. És igy 
amaz ördögi s baromi szerelern annyi vétek oka volt. Egy másik ily
lyen bolond Í!\ akadt névszerint valami Pinetto, ki annyira bele bo
londult' egy, általa Fiorim\nak nevezett ördögbe, ki asszonyi alakot 
öltött magára, hogy midön egykor kérdezgetném öt, azt mondá. ne
kem, miként készebb volna minden vértanui kinokat kiállani, mint
sem azon rendkivül szép asszonytól megválni, kivel negyven év alatt 
annyi ~zerelmi kéjt élvezett. És annyira bele volt bolondulva, hogy 
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nem hinne más Istent kivüle. Látjátok mennyir~ bele vagynak keve
redve e nyo1noru emberek az ördög hálójába. Es ne higyétek, hogy 
a Krisztus szent és ,győzedelmes hitének emez _istentelen mcgvetöi 
ezen örült szerelmök által elbúditva csakis a szent ostyát és ·az üdvö
zítő hitet illetőleg követnek el bünöket j de ezenkivül számtalan go
noszság·okat visznek v~ghez. Megrabolnak ugyanis sokakat, istente
lenségeikkel minden helyet bemocskolnak, s mindcnekfelett egészen 
bele vagynak merülve a házasságtörésekbe, vérfertőztetésekbe és pa
ráználkodásokba j nem irtóznak ezen hUnöket rokonaikkal, nö vagy 
fivéreikkel s más személyeitkel elkövetni i meggyilkolják a gyerme
keket, kiszivják azok vérét, iszonyu mennydörgéseket idéznek elé, a 
mezöket és veteményeket rémletes viharok és borzasztó szelek által 
annyira elpusztítják, miként hozzájok képest szeliden viselték mago
kat azok, kik régenten a veteményeket büvölésök által tönkre tevék 
s akik ellenében hozatott azután a tizenkét táblára irt törvény. 

~pi st. Hát te boszorkány csináltál-e már mennydörgéseket és 
villámlásokat? 

Boszorkány. Igen gyakran.' 
A p is t. Elpusztítád a vetéseket jégcső vagy vihar által? 
Bo sz orkáuy. Nem egyszer, rle gyakran. 
A p i s t. Hogyan. 
B os z o r k á n y. Megc~inálván a kört, azonnal wellettem ter

mett Lajosom nem ember de tiiz képében. Akkor azután elkezdett 
meunydörögni és villámlani s utána jégeső és vihar lepte el a mező
ket különösen pedig azok földjeit., kik ellenségeink valának s akik
nek veté11eit elpusztitva. óhajtám látni. 

A p is t. Mondd meg nekem, ki iránti szerelemből okoztál annyi 
rombolást? 

B os z o r k á n y. Gyiilölctböl s nem szerelemből tevém azl. 
D i c a. st us. Amaz istentelen don Benedetto, kit elöbb emliténk, 

hetvenkét éves volt, midön e]üztük legyen vétkes szerelme lángját, 
amelylyel annyira szereté Armelináját azaz asszonyi alakba bujt ör
dögét, és pedig egy igen n~gy rakás fából származott láng által; és 
igy minden hamuvá égett. Es ez a mód arra, hogy egyik tüzet a má
sikkal eloltsuk. Egy másik is bele van e bünös szerele!"'lbe merülve, 
ki felül van hetvenöt éven j s ismét egy másik, Ili már nyolczvan ta
vaszt látott; kik az emlitett istentelen ördögi játékba havonként 
nyolczazor mentek cl. És igy ezen átkozott s gonosz emberek nagy 
részének tanusága s vallomása nyomán kitudatott, _hogy nem csak 
két-három nöboszorkány vagyon, de illyesek nagy számban talál-
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tatnak, s hogy ha~onlóképen nem háro1'n-négy férfi-bosz01·kány va
gyon, kik ezen gonosz játékba járnak s az asszonyi Rlakba bujt ördö
gökkel eme kárhozatos kéjgyönyört élvezik, de ugy sült ki, hogy 
igen számosan járnak oda, annyira hogy ök saját számításuk ezerint 
azt hiszik, miként ezen átkozott gyülekezetben több mint kétezer 
személy vagyon jelen ... 

A p is t. De moet te boszorkány mondd meg nekem, ö'ltél-e va-
laha gyermekeket ? 

B o s z o r k á n y. Nem egyet, de sokat. 
A p i e t. Késsel vagy bottal ? 
R os z o r k á n y. Tövissel és ajkammal. 
A p i s t. Hogyan ? 
B os z o r k á 'n y. Éjnek idején az ellSttünk megnyíló kapukon 

vagy ajtókon bementünk ellenségeink házaiba s midőn a szülők alud
nának, a gyermekeket fekhelyekről levettük e a tüzhöz vezetvén öket 
egy tövist körmük alá szurtunk, s azután ajakinkat a sebl'e illesztvén 
abból annyi vért szittunk ki, amennyi szájunkba fért. Ennek egy ré
szét lenyeltük, más részét pedig egy edénykébe tettük, abból kenő
ceöt készitendök, melylyel alfeliinket valánk megkenendök, midön 
a Játékba akaránk vitetni. 

D i c as t us. Hogy pedig azt ne gondoljátok, mikéut ezek mc
sék, álmok vagy képzelödések volnanak, s hogy azok egyedül káp
rázatok vallisággo.l pedig meg nem történtek, azaz egyik-másik házba, 
ottan a gyermekeket megölendők, nem mentek, ·ki kell előttetek je
lentenem, hogy valóban találtattak olly szarencsétlen csecsemők, 

kiknek ujjaik .ki valának lyuggatva s kö1·moik alatt sebhelyek és 
lyukak látszottak. 

A p is t. Felelj, boKzorkány, én nagyon csodálon1, hogy azon 
gyermekek nem sirtak és orditozt11.k, midön veliík olly gonoszul bán
tatok s öket tövissel szurki\.ltá.tok. 

B os z o r k á n y. Akkor annyira. cl valának altatva, hogy nem 
éreztek. De midön felébredtek, bangosan kiáltoztak , sirtak és fogai
kat csikorgatták, megbetegedtek söt néha meg is haltak. 

A p is t. Miért nem haltak meg mindnyájan ? 
B os z o r k án y. Mert meggyógyitottuk öket. Hatályos gyógy

szereket adtunk be nekik és ekként megmentettlik ; amiből azután 
nagy nyereségünk volt . 

. A p is t. Ki tanitott meg benneteket ezen gyógyszerek készi
tésére? 

B os z o rkány. Az ördögök. 
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A p i s t. Minö igéretekkel kecsegtettek ezek titeket·~ 
B os z o r k á n y. Hosszu élettel, sok vagyonnal és kincsekkel, 

folytonos kéjgyönyörökkel, a mellyeknek csakugyan bövében vol
tunk s nagy élvezetet találtunk azokban. 

A p is t. Ej,mondd meg nekero hitedre, mellyel nem bírsz, aján
dékozott e neked valaha pénzt ? 

B os z o r k á n y. Igenis ajándékozott, csakhogy eltüntek azok. 
Mindazáltal néhány fillért megtartottam belőlök. 

A p is t. Nagyon meg vagyok elégedve. De mondd meg ne
kem, te boszorkány, tudtoddal megcsalt·e téged valaha ezen ked
vesed? 

B o sz o r k á n y. Sohasem. 
A p is t. Hogyan lehet ez ? Midön a tőle kapott pénzt eitUnni 

tapasztaltad, mit gondoltál ? 
B os z o r k á n y. Mi módon tünt legyen el az, avval nem töröd

tem. Annyi bizon1os, hogy ö maga visszatért hozzám és sok kéjgyö
nyört azerzett nekem, s annyira magához kötött, hogy egyedül csak 
róla gondolkoztam ! 

A p is t. Hát ö mit kivánt tőled, midön neked annyit igért, any
nyi testi gyönyört nyujtott és ugy tetteté magát, hogy beléd olly na
gyon szerelmea ? 

B o sz o r k á n y. Mást nem kivánt tölem, minthogy tagadnám 
meg Krisztus hitét, többé ne reménylenék benne, hanem-hogy ö előtte 
letérdelve öt imádnám s Istennek tartanám. 

A p is t. Rajta, boszorkány, mondd meg nekem, mi által valál te 
megkülönböztetve a többi jó keresztényektől? 

B os z o r k.á n y. Mi különbség sem volt köztem és a többiek 
között. Elmentem a templomb11 s nagyböjtben a papnak mioden bü
neimet meggyóntam, kivévén a most eléadottakat. Azután a többiek
kel elmentem az oltárhoz áldozni. És ekként mi különbség sem volt 
köztem s a többi nők között. Mindezt kedvesE(m nem tiltá el nekem: 
egyedül azt parancsolta meg, hogy igen lassan bizonyos szavakat 
mondanék e titokban némell y dolgokat követnék el j amellyek meg
történvén, mást tölem nem kivánt. 

A p i st. Beszéld el az egészet körülmény esen. 
B o sz o r k á n y. Megparancsolta nekem, hogy midön ünnep

napokon a templomban volnék sa pap (mint szokás) a misét fonban
gon olvasná, én igen halkan azt mondjam : N em i g a z, h a z u d sz j 
meghagyta továbbá, hogy midlln a pap a szent ostyát imádás végett 
a népnek felmutatná, én szemeimet másfelé forditsam s ne nézzem 
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azt; hogy azután kezeimet ruháim alatt bátra tegyem, illy ru ódon 
mint most látja ön, azaz hogy fügét mutassak. Azután azt mondá, 
hogy szerelmi kéjelgésünkből mit se fedezzek fel a gyóntató atya 
előtt, sem ollyast, ami a játékra vonatkozik. A többire nézve mind
egy volt neki akár kimondanám a gyóntató atyának, akár nem. To
vábbá azt kivánta, hogy szokás ezerint áldozni menvén, a szeut ostyát 
azon ürügy alatt mintha szájamat megtörölnérn, azonnal köpjem ki, s 
tegyem el papirosba, azt késöbb a játékba viendö, hogy ottan a fent 
érintett istentelen módon gunyokkal és gyalázatokkal illetnők s Ill.
bainkkal taposnók. Azután két szent ostyát ruhámha bevarrva szün
telen magamnál hordoztam, mert ö azt mondá nekem, hogy ezekben, 
ha tiszteletlenUl sőt meggyaláztatások között hordatnak, olly nagy 
erő rejlik, hogy soha sem vallhatnám ki szerelrni kéjelgésünket sem 
a játékra vonatkozó egyéb dolgokat, bárminő kínzások között vagy 
más módon is kérdezhetném az inquisitor által. Mindazáltal erősen 
rám riasztván az inquisitor s avval fenyegetőzvén, hogy ha gonosz
ságainkat ki nem vallanám, iszonyuan kinoztatna, amaz álnok ördög 
megparancsolta nekem, hogy vetném azon edénybe, mellyet a bör
tönőr hozott számomra avégből, hogy természeti szükségemet abban 
végezném. 

A p i st. És teljesitetted ezen istentelen parancsot. 
B os z o r k á n y. Ó h· én nyomorult és szerencsétlen, igenis en

gedelmeskedtem. De hallja ön azon irtózatos és rémletes dolgot, 
ameily történt. Én boldogtalan és szerencsétlen' ama szent ostyákat 
az emlitett edényben egy vessző segélyével darabokra tördelvén, 
azokból élő vért láttam kifolyni ... 

K) 487-ik l a p h o z. 

A boszorkányok éji összejövrlelelr61, és vajjon való dolog-e az egyik 
helyrlll a másikra való átsdlllttatásuk. 

Kivonat. llarttn Delrio Diaquiaitionum magicarum (III. kö11;yv, 16 czikk) c1imü 

munk!jáb61. 

-Az első vélemény az, hogy a boszorkányok csakislélekben 
s képzeletben jelennek meg e gyülekezetekre; illy nézetben valáDak 
eziránt Luther, Melanchton, B több más szakadárok; ugyszinte né-
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mclly spanyol- és olaszhoni katholikusok, mint pl. bizonyos S&muP-1, 
a Fo r t a l i z i o d e ll a fe d e szerzöje, Martin dP. Arles egyházi 
jogtudós, s az olaszok közöl Ponzinibio, Giambattista della Porta 
Ma g i a n a t u r a l e czimii munkájának II. könyvében, és Alciato 
P a r e r g o n czimü müve VIII. könyvének ~l fejezetében, kinek 
idejében a dolog még n~ volt eléggé ismeretes; hasonló vélemény
ben voltak Molitor Ulrik (D e P y t h o n. m u l i e r i bus , 8 fej.), 
Duaren és V air Lénárt (D e fa sc i n o II. könyv l 3 fej.). De ér
veik, mellyekkel eléá.llanak, kevé11sé meggyözök. Ime, az egész dol
got csak" asszonyklik erösitik, hogyan bocsáthatá tehát ki azt száján 
Alciato '( Honnét van, hogy annyi tudós, hirneves és korukhoz mérve 
okos férfiu mindnnnyian ugyanazt vallják és azé1·t bünhödnek? Le
gyen ugy, hogy egynémellyik, mind bel- mind külérzékei elzsibbad
ván s képzelödése megromolván, az ördög által csalékony álomban 
ringattathaesék; legyen ugy, hogy a testi erők és szellemi tehetsé
gek megbénittatván, az ördög több dolgot elhitethessen az emberrel, 
miot amennyit a részegek é1:1 lépkórosok látni véluek, amint azt sz. 

' Ágoston tanitja i tegyük fel azt is, hogy háromféle káprázat vagyon, 
mint .ugyancsak ö igen helyesen megjegy zé; mit tesz az"( ebből követ
keztetni lehet ugyan, hogy a boszorkányok csalódhatnak, de nem, hogy 
mindig csalódnak. Az sem bizonyit többet, amit ugyancsak ö Enodius
hoz irt levelében a csodás látványokról beszél ; mert én azt tartom, 
hogy a lelkek nem hagyogatják el a testeket, eltérvén e tekintetben 
Bodin ellenkező véleményétől i én tudom, hogy a test érzékei gyak
ran egészen elzsibbadvák s ezen képzelödések olly élénkek, miként 
az illetök felébredvén azt hiszik, hogy valóban hallottak, láttak és 
véghezvittek olly dolgokat, mellyek sohasem történtek meg. Az illyes 
csalódások számos példái sem ismeretlenek előttem ; nem azon go
nosztévöé, ki széltében beszélé, hogy Dite királyi palotájában volt 
(Alessandro Alessandri, G e n i a l d i e r. VI. könyv); nem Genna
diusé, ki azt vélte, hogy a ezentek karának közepette vala (Ágoston, 
l O l L e v é l); nem egy piatói bölcsészé, ki álmában egy másiknak 
megjelent, tanitván öt (Ágoston D e c i v i t a t e D e i XVIII könyv, 
18 fej) ; nem végre egy atyáé, ki fényes nappal meglátván leányát, 
azt hi vé, hogy egy tehenet lát (V i t a Sa n c t i Ma c a ri i). 

És mit sem teszen, hogy az illetök testei gyakran ugyanazon 
helyen fekve találtattak s onnét meg sem mozdultak, mint némely
lyekrl:ll Olao, Tostato, Grillando ée mások beszélték ; nem még a 
szent Germán életiratában elbeszélt azon tény sem, melly szerint né
melly nők vendégségen vélték lenni magokat s mindaZII.ltal otthon 
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aludva találtattak j ugyszinte más illyes dolgok sem. Ebbéli ugyanis 
csak az következik, hogy ezen nök néha csalódnak, de nem az, hogy 
mindig. Ha csupán gyanításokra akarnánk épiteni, Alciato érvelése 
valóban birna némi sulylyal különösen ott, hol kérdi, miért nem lehe
tett volna az ördög azon nö helyén, kiröl azt állitók, hogy férje mel
lett ágyáhan feküdt? De nem puszta gyanitások által indittattunk 
meg, hanem igenis a minden kor- s nemzetheli és minden nemü vád
lottak, egyáziak, nemesek egyhangu vallomása által, ameilynek elle
nében a gyanításnak mi ereje sincs. Michol megcsalta atyja porosz
lóit, Dávidot egy bábhal helyettesitvén; igy az ördög is,' valameily 
testet keritvén s azt az ágyba helyezvénJ megcsalhatja s meg szokja 
csalni a férjet. .. 

Némell y ek szent Ágoston D e sp i r i t u e t a n im a czimü 
könyvének 21-ik fejezetét vetik ellen, mellyben ugyanazon szavak 
olvashatók, am ell y ek a C a n o n e p i s c o p i 26-ik fejezetének 5 ik 

' pontjában, hol ugy látszik kiközösittetnek az egyházból mindazok, 
kik az illyes boszorkányokról szóló mcnde-mondáknak hitelt adnak. 
Ezen canon az ellenfeleink fő fegyvere, erre hivatkoznak ök 8 ezt 
v~tik szemedre. De én erre azt felelem, hogy nem sz. Ágoston könyve , 
az s nem is a szE>nt Gergelyé, kinek szeretné tulajdonitani Boetius 
János. karmelita, de Vittorin Hugoé vagy Eterián Hugoé j bár kié le
gyen is azonban, nem azon vélemény vagyon benne kifejezve, melly 
a fentebb emlitett Ganonban. Némellyek kisebbitik e canon tekinté
lyét, csakis egy részletes zsinatból származváll 11z, melly mint illyen 
csalatkozhatott, de én nem szeretek illy kibuvó ajtóhoz folyamodni. 
Mások tagadják, hogy az ancira-i zsinatból való volna az, miután ama 
zsinat határozatainak görög és latin szövegeiben ma már nem léte
zik; de még ezen kifogás sem tetszik nekem, mert az érintett canon 
ott vagyon a zsinati határozatok néhány régi gyüjteményében, ott 
Damasus A p á p á k é l e t i r a t a i c1.imü munkájában, ha mégis ö 
annak szerzöje, ugyszinte ott van Burchard D e c r e t um a i-ban (X. 
könyv, l fej.) és Ivon-éiban (II. rész, 30), söt meg vagyon tartva 
Gratianusnak XIII. Gergely pápa rendeletéből kijavított Decretumá-. 
ban is. De inkább Vittore (Nro 32), BasinoJ Alfonso da Castro és 
másokkal együttesen azt felelem, hogy ama canonhan olly dolgok 
van11ak eléadva, mellyek természetöknél fogva az ördög által véghez 
nem vitethetnek, igy pl. midöo valódi állatokon lovagolnak, olly 
nagy tért, olly kevés idő alatt be nem futhatnak. Ugyanazért illyes 
dolgokat állitani valóhan eretnekség volna. De ugyancsak az emlitett 
canonban más olly tények is érintetnek, mellyek a dolgok természe-
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tével nem ellenkeznek, sem az ördög erejét felül nem muljá.k, minö 
az is, mellyrlll itten szó vagyon ; és a canon nem tagadja, hogy azok 
rnegtörténhetnek, de csupán azt akarja jelezni, hogy nem kell hinni, 
miként azok mindig valósággal megtiirténnek, hanem néha p. megza
vart képzeHSdésoek tulajdonitandók. A canon valódi ét-telme tehát 
oda megyen ki, hogy az eretnekség bünével terheli magát az, ki hi
szi, hogy a boszorká.nyoknak, mint ök állitják, ezen dolgok és ama
zok is sikerülhetnek. Ugyanis avég1·e hogy valaki véleményét kár
hoztassuk, elegendő, hogy annak egy ~tzava ellenkezzék a bittel; mert 
mig az igazság az egészböl, a hamisság bá.rmelly egyes hibából is 
származbatik. É~ illy értelemben magyarázom én Navarro tudor sza
vait (Ma n u a l e, II. fej. 38 szám), ki homályos kifejezéseivel nem 
keveseket tévutra vezet. Amihöl kitünik, hogy sem az emlitett canon 
sem Hugo felhozott helye nem ellenkezik a hittudósok általános vé
leményével, sem pedig az inquisitorok és birák eljárásával. 

V égre Alcíatp igy okoskodik: Néha ezen gyülekezetek minden 
tagjai eltüntek Jézus neve kimondásánál, következésképen csak ré
mek nem pedig testtel biró személyiségek valának, mert egy testtel 
biró dolog illy módon el nem tünhetik. Erre azt felelem, hogy a bo
szorkányok nem tüntek el, de a nézők szemei elvakitta.tván, ezalatt 
azok onnét az ördögök által gyorsan elvitettek j hogy továbbá ama 
szót tága1 és átvitt ertelemben kell venni, s igy e l t ü n: t ek nem je· 
lenthet mást, mint hogy t ö b b e n em l á t t a t t ak. Nem hallgatha
tom el azt sem, hogy Alciato azon véleményt látszik táplálni, miként 
az ördög a testeket nem szállithatja el helyökről j azt állitja ugyanis, 
hogy Krisztus az ördög á Ital sem a templom tetejére sem pedig vala
meily magas hegyre nem vitetett, Origenes és szent Jeromos tekinté
lyére támaszkodván ; de én be fogom bizonyitani később, hogy a 
szent atyák jóval nagyobb része az ellenkező véleményt osztotta; 
sőt szent Jeromosban mi sincs, ami Alciato mallett szólana ; Origenes 
pedig nyiltan ellentmond neki 1 mert Alciato csakis megcsonkitott 
szavakat idéz, ellenvetést tévén anélkül hogy Origenes feleletét is 
közlené. 

Én tehát a második véleményt tartom legigazabbnak, azaz 
hogy a boszorkányok az ördög által egyik helyről a másikra valóság
gal átvitetnek, egy kacskén vagy más állaton (am ell y többnyire kti
löncz alaku; azaz néha az ördög vagy ember vagy egy légszerü 
kecske alakjában három·négy boszorkányt is átviszen), vagy pedig 
egy pálczán vagy seprönyelen lovagolvAn, ameilyet azonban az 
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ördög tart mo1gásban, és igy testileg megjelennek nlritlz istentelen 
gyülekezetben. , 

Ez a spanyol, olasz és német katholikus hit- s jogtttdlósok lrg· 
általanosabb véleménye; hasonlóképen vélekednek tóvAbbá s~ámos 
irók, mint Torqueina da, Grillaudo, B asino, R~migio D a em o n o l a
t r i a czimü köny~ében, a M a r t e ll o szerzlli több bely~ken, Pentra 
D i r e(} t. i n q u i si t o r um czimü munkAjában ; Damian i Peter s 
az ujakkol"i hittudóso,k nagy része, miután elöbb a dolgot siligoriJ 
nyomozás alá vették volna, ugyanazt erösitik. Ime látjátok, ~illy 
faltétel alatt vitetik véghez ezen titkos gonoszság, amint Neubrigeb
sis Vilmos (R e r u m a n g l i c a. r u m czimü müve I. könyvének 38-
dik fejezetében) beszéli: "Deira tartományban egy csoda tört(!iit, 
mellyet még mint gyermek hallottam. E gy vipse-i paraszt egyik 
barátja látogatására a szomszéd faluba menvén, onnét késö é.ljel itta
san tért vissza. És ime egy közel levő magaslatról enek éH lakmá
rod.si zaj Uté meg füleit. Csodálattal eltelve, az érintett helyre megy 
s nyitva találván egy ajtót és uzon betekintvén egy tágas 8 kivill\gi
tott azohát lát, hol számos férfi bs nő ült. Egy azoiga észrevévén öt 
itallal kinálja meg, mit elfogad ugyan de nem iszik, hanem tartáhtlá.t 
kiöntvén az edényt magát zsebre teszi s azonnal eltávozik, szeren
csésen megmenekülve üldöziHnek körmei közlll. Ezen ismeretlen 
anyagu, szokatlan szinü és különcz alaku edény Hentik angol kirllly
hoz vitetett, azután Dávid skót királyhoz, s több éven át a skót ki
rályok kincstárában tartatott." Az avignoni , boszorkányok közöl 
egy gyermek elfogatván a birák elött azt beszélé, hogy atyja által 
a h o r d ó c s k á b a vitetett s ottan sok iszonyatosságot látván ~l
követni, megrémült, s eközben a Jézus nevét kiáltá és keresztet ve-

. tett magára, aminek megtörténtével a sokaság eltünt és ö egyedü·! 
maradt, Bizonyára nem fogja. rosz néven venni az olvasó, ha ide 
írom Grillando szavait: "Megtörténvén a hódolat, az ördögök feje
delme azonnal egy ördögöt rendel a nö' őrzésére, kitől soha sem sza. 
bad annak elvá.lnia, de minden kivánataiban szelgálatára lennie, s 
valahányszor a nőnek meg kell jelennie a játbkban, ö figy~lmet~~teti, 
ö viszi oda, ö tanítja be azt; röviden, mi11dig ugy kraéri <St, miht a 
férj nejét. Gyakran menn't'k az. illetak e gyülekezetekbe, hol fén
desen"'igen nagy- szamu n(isereg &zokott megjelenni, B ttlindezen dnJ
~okat nem csupán lélekben vagy egy tüneményhez hasonlóán W:tj,'k, 
de valódi és természetes alakj-okban mennek a fent érintett tlélyekre, 
illy módon -és renddel : Egy vagy két r~appal a gyUlés elatt az őrzö 
ördög az illetöknek tudtokra adj!B, hogy ezen vagy azon áz éjszá kin, 
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ezen vagy azon órában készen legyenek, a mulatságba ruenendök. 
A nő, ha igazságos okai vagynak az elmaradásra, előadja azokat és 
elfogadtatnak. Ha pedig nem akarván menni valameily ál-okot gon
dolt ki, akarata ellenére a játékba nem vitetett és otthon, maradt
de hazugságának büntetéseül testben és lélekben iszonyu és folyto; 
nos fájdalrtakkal, belső s külső bajokkal olly erősen kínoztatott az 
ördög által, hogy sem é.ijel sem nappal nem volt nyugta, hanem min
dig gyötörtetett, s dolgai, mellyeket illyenkor végzett, füstbe m~ntek 
s munkaközben semmivé lettek; ekként hogy annyi gyötrelemtől 
megszabadulhasson, kénytelen vala bevallani bünét s esküvel meg
ígérni, hogy többé nem vonakodik oda elmenni. Midön pedig kész~ 
nek nyilatkozott, elérkezvén a kitüzött éj és óra, körülbelül emberi 
hangon kihívatott az ördög által, kit az illetök nem ördögnek de 
mesternek, máskor ismét másként neveztek. A nö ekként meghi
vatván azonnal elővevé a kenőcsös üveget a megkenvén teste né
mclly részeit, kim, en t a házból s az ajtó elöl t mindig ott találta kecs
kebak képében rá várakozó mesterét ; s et·re felugorván erősen szií
rébe fogódzott, amikor a bak hirtelen a levegőbe emelkedett, s igen 
rövid idő alatt a benevento-i menyegzöbe vitte terhét, hol.gyöngéden 
letevé azt." 

Más dolgokat is felhoz, mellyek teljesen megegyeznek azokkal, 
mellyeket az idézett többi tudorok ama gyülekezetekben történni 
!lzokott esetekről írtak. Az emlitett hittudósok ugyania különféle 
példákat és vallomásokat közölnek számos vá.dlottól, kik mindany
nyian megegyeznek abban, hogy az átazállitás testileg történik, össz
hangzanak továbbá a gyülekezet szertartásait s egyéb körülményeket 
illetőleg is , ameily ek közöl rövid időn közleni fogom a föbbeket, 
megtoldva azokkal, mellyeket Oranus Péter, e tudománya és becsü
letessége· miatt általam testvér gyanánt ezeretett ritka derék férfiu, 
beszélt el nekem, ki 1597 és 98 években inquisitor a a stavelo-i lw
szorkányok és bűbájosok bir~ja volt. 

A vesszö egy kenöcs által azokott megkenetni, melly a legun
dokabb anyagokból, leginkább pedig megölt gyermekek zsirjából 
készittetik. Néha nem a pálczát hanem czombjaikat vagy teatök 
más részét- kenik meg. Közönséges hiedelem ezerint elegendő elsö 
izben e kenöcsöt kölcsön kérni, de azután az illetöknek ·maguknak 
kell azt késziteni s evégre gyermeket ölni. Ekként meg lévén kenve 
vagy lovon, vagy egy boton, vagy egy három águ villán, vagy sep
rön, vagy guzsalyon, vagy egy bikán, kecakén, kutyán ülve vitetnek 
a játékba, mindegyik esetre lévén példa. Igy, miként az olaszok 
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mondjá.k, a jó társaság játékaba szállittatván, ottan egy nagy tüzet 
találnak , mellynél rémletes alak ban legtöbbnyire kecskebak vagy 
kutya képében az elnökilS ördög ül; és most i médják öt, meghajtván 
térdöket vagy a magasba emelvén czombjaikat, de nem hajtván eliire 
fejöket, s<St inkább hátra vetvén azt, ugy hogy álluk az ég felé le
gyen fordit va; és szurok-gyertyákat s gyermekek köldölteit ajándé
kozván neki, hódolatuk jeléül alfelét megcsókolják. Mi több? néha 
a szent misét, szentelt vizet s a másféle katholikus szertartásokat utá
nozzák; az ördögnek saját gyermekeiket vagy az Oltáriszentség né
melly maradványát ajánlják föl. 

Azután asztalhoz ülnek s étkeznek az ételekböl, mellyeket az 
ördög felhordott vagy mindenki magával hozott. Számosak az asz
talok s megrakvák három vagy négyféle majd igen finom majd ismét 
rendkivül izetl•m és ocsmány P.tellel, s méltóságuk és vagyonosságuk 
szerint ülnek azoknál. A nők mindegyike mellett mindig ott van 
C?rdöge, néha pedig a nöboszorkányok mindannJian az egyik oldalon 
vagynak s mindegyikkel szemközt saját ördöge. Nem hiányzik itten 
az asztali ima sem, melly teljesen méltó ezen gyülekezethez, szidal
makból állván az, mellyek által Belzebubot mindenek teremtöjének, 
adójának és fentartójának vallják ; hasonló tartalm u az asztal utll.ni 
hálaadás is. Sok illyes formulát olvastam, mellyeket egy hires férfi
boszorkány jegyzett föl. Néha a vendégségben meztelen arczczal, 
máskor ismét álczával, valameily szövettel vagy fátyollal fedetten je
lennek meg. A vendégség után többnyire álczával arczukon, mind
cgyik ördög kézen fogja tanítványát s hogy minden a legvisszásnbh 
modorban történjék, egymásnak hátat forditva s kezeiket kör alak
jában összetéve ugrálnak, szeszélyesen mozgatván eközben fejöket 

. s kezökben égö gyertyákat tartván, mellyekkel előbb az ördögöt, kit 
meg is csókoltak, imádták ; és ennek tiszteletére fajtalan verseket 
énekelnek, vagy pedig dob- vagy dudaszó mellett tánczolnak; s min
dent nevetséges módon s a bevett szokással ellenkezőleg tesznek ; 
azután pedig a legocsmányabban összekeverednek egymással. 

Midön áldozatok tétetnek, azok mindjárt kezdetben az imádás 
után azoktak végrehajtatni .. Végre felszólittatnak, hogy kiki beszélje 
el az utólsó gyülés óta elkövetett gonoszságait, s az illet!S annál na
gyoblY dicséret \:len részesittetik, minél sulyosabb és ocsmányabb go
nosztettek et vitt véghez; aki pedig illyeseket nem követett el, vagy 
ha igen, azok nem eléggé istentelenek valának, az ördög vagy vala
mcllyik öregebb férfi boszorkány 1Utal kegyetlenül elveretik. Utól
jára, midön a porból (mellyet némellyek a kecskebak hamvának 
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lenni mcmdanak, ezen alakot vévén fel az ördög, kit előbb ök imád
tak s aki m.úat mindnyájok jehmlétében véletlenlll megégett) vagy 
más méregböl mlf.r kap'tak volna, mindegyik boszorkány számára ki
jelöltetik, minö boszorkányaágoka~ kelljen véghezvinnie, 8 kimonda
tik az á.listen-ördög határozata, A ll j a t ok b o 8 z u t, me r t m á. s
k é n t me g h a l t ok, hogy igy a ezeretet törvényének ellenkezője 

uralkodjék közöttök, 8 evvel mindenki haza tér; ha közel lakik, gya
log, ha távol, azon módon vitetik vissza, amint ide hozatott. A gyü
lésck többnyire az éjfél csendjében tartatnak, ekk()r uralkodván a 
sötétség hatalma; néha azonban délben s némellyek ide vonatkozők
nak hiszik a Zsoltárnoknak a d~ l i ö r d ö g r ö l mondott ismeretes 
s~avait. Az éjek legtöbbnyi-re azok, mellyek 8zerdát és szombatót 
megeHizik. , 

Az ördög kenöcs nélkül is átszállithatná a boszorkányokat e néha 
meg is teszi azt; de különféle okoknál fogva juhban szereti a kenöcsöt 
használni. Alkalmaaint azért, mert a boszorkányok nagyon félénkek eze~ 
mei'ényletekre s nagyon gyöngédek arra, hogy az ördög által fölvett test 
tel való rémletes érintkezést kiállhassák, a- ken és pedig eltornpitja érzé
keiket, s elhiteti ezen nyomoro te•·emtményekkel, hogy ama kenöcsnek 
csodás ereje vagyon. Vagy pedig azért teszi a~t, hogy alávaló m6don 
utánozza az lsten általrendelt szentségcket, s hogy ezen, talán nem is 
volna szabad igy neveanem, ezertartások által némi tiszteletet sze
rezzen tivornyáinak. De mindamellett hogy azok, kik kiváncsiság
ból a gyüléaben megjelenni 6ha:jtanak, megkenvén magukat a leve
gőben valósiiggal áts~llittatnak oda, (mint több eset bisonyitja, 
megengedvén ezt az Isten, ekként ama hitetlen és vakmerő kiván
csisli.got megbUntetendii) a kenöes ereje teljességgel semmi befolyást 
sem gyakarol az átszállitásra, nmint ez abból is kitüiJik, hogy ha 
valaki, ki a hitben erös és ezeretettel van felfegyverkezve, meg
kenné ma~á.t ezen keuöoscsel avégből, hogy az ördög csalárdságairól 
mtlggyözödhessék s a1.okat meghiusithassa, kétségen kivül, miként 
Biosfeld helyesen monuja, az átszállítás épen nem következnék be; 
wea·t itt semmiféle szerzörlés nem forogna fent az ördöggel, s az 
lsten scm engedné meg M.Zt. Következésképen ha a boszorkányok 
a gyülé11 határidején kivül megkennék magokat, nem fognának a le
vegőben répülhetni sem át nem vitetnének, mert ezt ki nem kötötték. 
Amit iik tudván, csak akkor kenik rneg magukat, ha a gyülésre adott 
jelt m'Olghallják. Néha mesterök által tudósittatnak erről, máRko•· is
mét a boszorkányok királynője átrepülő kiséretének kiáltása llltal 
vagy más módon. Némell,v bo~zorkányok kiilöniis .szerződés er·ejé-
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nél fogva bi~onyos jelre vagy kenésre, vagy kalapjok és köpenyök 
sajátságos megfordit&sára, vagy má11 ok következtébe11, midön lf.]r.ar· 
ják, átvitetnek; de ez legtöbb esetben az elö~b érintettem Illódan 
történik. 

Ez meg lévén állapitva, ezen testileg való á.t&zállitás elöezör 
abból is be bizonyul, hogy semmi siucs, mi azt lehetlenné tepné: nem 
hiányzik a ruozgató test, miután az ördög testet vesz föl ; nem áll 
ellen a mozgásba h<lzott test vonakodáaa vagi)' nehézség.e, jóval na· 
gyobb lévén ennél a mozgató ördög ereje, ki hegyeket is képes kimoz
ditani helyökből; nem ál! ellen a mozgás gyorsasága távol eső helyre 
rövid idő alatt, szeot Agoston és szan t Tamás véleménye ezerint 
megtehetvén ezt a,, angyali természet Ugyessége és ereje ;, s az Isten 
megengedi azt, számtalan példák vagynak ugyanis· erre, eöt maga 
a szentiró.s is hoz fel illyeseket. Némollyek els8 helyen fölemlitik, 
hogy Kri~tztus Urunk kétszer megengedé, mis:aerint a gonosz lélek 
által átszállitt&Bsék, amit Ori,;enes, Ambrus, aranyszáju szent János, , 
Gergely, Strabo és mtisok az ördög által magyaráznak. En azonban 
nem veezem igénybe ezen példát, mort noha a szeDt atyák többen 
azt mondják, hogy Krisztus saját akaratából a levegőbe emeltetett 
B az ördög által átvitetett, mindazáltal Origenessel és Eutimiussal 
együtt jobban szeretcm hinni, hogy Krisztus csak követé az. Bt vo
zet<> és megel8zö ördögöt és igy j.utott a templom tetejére és a 
hegyre. Másodszor fel azokták hozni, hogy néhány ördög egy nyáj 
dieanóba buj ván, azokat a tengerbe üzték (Márk V. {ej. 13. v.; 
Mát é VIII. fej. 32. v.). Harmad11zor azt mondják, hogy Fülöp di
aconus a gonosz lélek által az azof-i pusztt~oságba vitetett (A p os t. 
cs e l. VIIf. fej. 26 és 40. v.) és Hahakuk hajárul.l fogva Dánielhez 
vitetett Babiloniába (D á n. XIV. 35. v.). Erre MoJitor Ulrik azt 
feleli, hogy helytelen a követlteztetés a jó angyalokról az ördögökre, 
sokkal nagyobb hatalmok és erfljök lévén amazoknak mint ezeknek. 
Azonban hibás ez az okoskodás, nem lévén semmi ak azt állitani, 
hogy a h,elyi mozgá.sban a jó angyalokna-k nagyobb hatalul.ok vanon 
mint a roszaknak ; és a hittudósok oskolája wegengedi, hogy a;l) ör
dögök megtartották természetök tulajdonaágait s csakis azokat v.esz
tctték ol, mellyek a kegyelem kifolyásai vülának. Ha azért a~ an
gyal--átvitte. Habakukot, az lsten engedelmével az ördög is átviheti 
az embert. Mi csoda hogy az ördügök illy hatalommal birnak az 
emberi testek felett 1 midön tudjuk, hogy ennél még nagyobb az, 
melly ezerint a lelkeket elcsábíthatják é:~ megcsalhatják? 

Ezenkivül számos tények erösitik még ezt B igy makacsság 
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bfine nélkül senki sem lehet ellenkező véleményben. A legtekinté
lyesebb és legszentebb attyák mondják, hogy Simon magus Péter je
lenlétében ördögi szárnyakon röpülni látta.tott. Ugyanaz mondatik 
Abaris scythé.ról is. Angolország történelme Badud bretagne-i ki
rályról beszéli, hogy épen olly jártas volt a repüléij mesterségében, 
aminő ezerencsétlen lett később általa (Polydorus, H is t o r. A n g l. 
l könyv). Olaus Magnus a góthok és svédek történésze Il. könyvé
ben azt beszéli, hogy El'ik Svédhon királya bármelly oldalra fordi
totta legyen kalapját, tüstént ama tartományba vitetett. Naogiaco 
1045-röl szóló krónikájában azt irta, hogy Berengarius eretnek és 
boszorkány ugyanazon éjszakán Rómában volt s egyszersmind a 
tours-i templomban a szent leczkét olvasta; s 1045-ben d e p r o d i~ 
g i is czimü iratában azt mondja, hogy Angolországban egy boszor· 
kány nyilvánosan egy fekete lóra ültetett s a levegőben tova vitetett. 
Vincenzo Damiani Péter tekintélyére támaszkodva azt beszéli, hogy 
egy ezerzetessé lett' Iriagas állásu egyén öt éves fia egy éjjel elvite
tett s reggel egy zárt malomhan találtatott; s miután kikérdeztetett 
volna, azt mondá, hogy bizonyos emberek által eg.} nagy vendég
ségbe vitetett, megparancsoltatván ottan neki, hogy ennék; azután 
a magasból egy malomba szállott alá. 

Paolo GrillanJo D e so r t i l e g i i s czimü munká.ja Il. köny
vének 7-ik f~jezetébeu beszéli, hogy 1524-ben inquisitor lévén bizo
nyos Lukreczia nevü nö vitetett eléje, ki midön a gyiilésböl haza 
vitetnék, épen akkor lévén hallható a hajnali imára fölhívó harang
szó, az öt vivő i)rdög által egy folyam közelében fekvö tövises fol
dön letétetett. V életlen ül egy arra me n ö ismerős fiatal embert lát
ván meg, azt megszólitá. A fiatal ember egészen meztelenüllátván 
öt, csakis· czombjai lévén befedve, hajai pedig szétszórva, nem bátor
kodott hozzá közeledni. A nö nyájas szavakkal rimánkodott neki, 
annyira hogy csakugyan hozzá ment és tudakolni kezdé töle, mi 
lenne oka, hogy ottan illy állapotban találja. A nő eleinte egészen 
más okát adá ottlétének és sok dolgot összebeszélt, mignem a sza
vainak hitelt nem adó fiatal ember kijelenté, hogy csak azon esetben 
leszen segítségére, ha az igazat bevallja. Ekkor a nö titoktartási 
igéret alatt bevallotta a történteket; s miután a fiatal ember öt titok
ban haza vezette volna, gazdagon megajándékozá azt. De végre ez 
elfeledte igéretét s a tényt egynek-kettőnek elbeszélé: igy lassankint 
nyilvánosságra jutott a dolog, a nö letartóztatott s az ifju kénytelen 
vala az igazság mellett tanuskodni. 

Grillando még 8 következő esetet .beszéli el: "Egy nö 8 sahi-
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nai egyházmegyéből szintén gyakorlá ezen ördögi mesterséget, amit 
gyanítván férje, öt eziránt többször kérdőre vonta, de ö mindig min
dent tagadott. A férj mindaz~ltal gyanujában továbbra is megma
radván, szorgo~:~an fürkészte a valót , és ezt olly ügyesen te:Vé, hogy 
egy éjjel csakugyan észrevevé, miként neje nem tudom miféle ke
nöcscsel megkené magát s avval mint egy madár nagy gyorsasággal 
eltávozott e a felsö emeletről földszintre ereszkedett. A férj kiváncsi 
lévén megtudni, mire menne ki e tréfa, követé öt, de elveszté szemei 
elöl s a hAz ajtajához menvén azt zárva találta j amin felette csodál
kozott. Másnap a férj tisztába akarván jöni ismét kérdöre vette 
nejét, de ez állhatatosan amellett maradt, hogy az egész dologról 
ruit sem tud. Ekkor a férj, hogy neje ne tagadhc~.ssa tettét, nyiltan 
kimondá neki, miként látta, mi történt a mult éjjel j azután pedig 
jól elverte .eöt még roszabbal fenyegette, ha a. valót be nem vallaná. 
A nö látván, hogy nem titkolhatja el a dolgot, kimondá az igazat B 

bocsánatot kért férjétöl, ki neki meg is engedett azon feltétel alatt, 
ha öt is elvinné magával a gyülésbc; amit a nö, hogy bocsánatot 
nyerjen, szivesen megigért s a sátán engedelmével meg is tartá igé
retét. Mindketten az illető helyre érvén, a férj egy ideig nézegette 
a mulatságot, tánczot és más dolgokat; végre pedig a többiekkel 
együtt· étkezés végett az asztalhoz ült; de izetleneknek tünvén fel 
neki az étkek, sót kért, miután az asztalon nem volt; s jóllehet több 
iz ben kért volna, soha sem adtak neki. V égre midön sok alkalmat
lan kérés és hosszu várakozás után a só elhozatott, igy kiáltott fel: 
Dicsértessék az Ur neve, hogy végre a só elérke
z e t t. Amelly pillanatban e szavak kimondattak, eltüntek az ördö
gök, s a többiek is velök, é~ ö egyedül maradt; é,s kioltatván a gyer· 
tyák maga volt ottan egészen reggelig, amikor meglátván néhány 
pásztort, megkérdé tőlök, micsoda tartomány volna az, kik azt fele
lék' neki, hogy Benevento vidéke a nápolyi államban. Ezen tarlo
mány száz egész mérióldnyi távolságra ·lévén hazájától, ö ki külöu
ben gazdag volt, kénytelen vala koldulni, hogy igy haza térhessen. 
Megérkezvén ide, azonnal bevádolá nejét mint boszorkányt, s a bi
rák előtt az egész dolgot elbeszÍHte. Ezek megvizsgálván az egé
szet, ugy tálálták amint elmondottuk, söt a nö is megerősíté vallomá
Rával·-"' Ezen dolgokat, Grillando tekinlélyére támaszkodva, Alfonso 
di Castro beszéli el, hozzátévén egyszersmind, hogy számoe illyes 
tényeket tudna felhozni, a leghitelesebb tanubizonyságokból értesül
vén, hogy azok Spanyolországban valósággal megtörténtek legyen. 

Bartolomeo da Spina pápai föudva~mester szintén nem kevé11bLé 
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bi"Q~yoe t~Q.yeket hoz fel (Q. d e e t r i g i b us czimü rpu~;~káján~k 
17 é" követk~~ö fej.), amellyek közöl csak a köv.etkezöt köztöm : 
"Egy l~á.nyka~ ki anyjával Bergamoban lakott, egy éjjel Velenezé
ben ~tgyi\t rQkona ágyáhan találtatott. Reggel mezteleniil láttatván 
s mint ~özeL rolf.on föliemertetvéq, kikérdeztetett, hogyan jött ide s 
mi o~ból vol.na. itt. A. leányb Illiután felöltözött, &irva ezeket mo.ndá: 
A mult 4j~~l ébren lévén ágya.Ip~._n, láttam, miként anyám, ki a;!lt 
hiv;é, hogy én, at-lsz,om, felkelvén ágyából s levetvén ingét a padozl't 
alól· eg} edényt vont ki, s az abban levö keuöcecst~\ TQegkendn 
rungát é~ 14-hai kö;t;é ,egY, evégre elkészitett bo tot vévén.~ ablakon 
át tova vitetett s eltünt szemeim elöl. Ekkor én eail;ttén. felkeltem 
ágyamból a miként. ~yám magamat én ie rnegkentem, ami~or l\1i ablá
kon ~ert;ts~~ül én is azonnal tov~;~. vitettem s ide hozattam, it~ találván 
an,yálnat, ki &?1 ~g,yban fekv{) eme fiucs~a élete ellen leselkedett. 
Rém.ülettel töltöt,t el ez engem, de anyál)l szintén zavarba jött meg
érke~éee~re e fenyegetni kezdett, amikor én Jézust és 11- Boldogt~á

gos S~üz~~ hivta,m segélyül, s ellen pillanattól fogva többé nem lát
tam, lln.yámat s itt e~yedüJ maradtam egészen meztelenül. A leányka 
rokon.a. hallv4Q e~Qke.~, azonnal h·t a bergamoi inquisitornak, s ez a 
kérdéses QÖt le\artózt!l-tta, ki kinpadra von"'tván mindent bevl\.llott, 
sőt hozzátevé, hogy ötvennél többs:~~ör átvitetett oda az ördög által 
emlitett rokona gye:r,mekét megölendö , de nem érhettEl el czélját, 
mert szülei a keresz~ jelével és ájtatos imákkal kellöl~g. biztoeiták 
azt1 

11 Azután a. következö csetet beazéli el: "Antonio Leone valtelli
nai születésii s Fe.rrarl\han lakó szénégetö ezen évben a követkeUI 
tényt beszélte el nekem, mellyet ö annak szájából hallott1 kivel a 
dolog történt. Egy bizonyos egyén többek beszéde nyomán azon 
gyanút tápl~lta, ho~ neje, mig ö aludnék, a boszorkányok gyüleke
zeté.be járna. EIP.' é.ijel ugy tettetvén magát, mintha mélycn alud
nék, s neje is a~t hivén, e.z kikeit ágyából s.-egy rejtekben tartott 
edényből vett kei}ÖC,BC~el megkenvén niagát, l\~onnal eltünt. Az el
csodálkozott férj kiváncsisá.~~tól ösztönöztetve szintén felkelt s ugy 
tett mint neje, s. a,vvaJ, mint gond,olá,, a kéményen át kivitetett,. nej6 
is ott menvé'n ki, ugy tiint f~l legalább előtte, és egy gróf pincz~jébe 
szállittatott, hol többek tár~Mágában nejére tá.Iált. Ez amirlt meg
látta öt, bi~onyos jelt csinálván. a többie)(~el együtt eltünt1 egyedül 
hagyván ott férjét. Ez má.s~a.p reggel a ház szolg~i által a pinezében 
találtatván1 mint rabló letart6'1t~tott ~ a házi ur elé vitetett, ki sza
bad szólást engedvén neki, az egész dolgot bátran elbeszélte, Ami
nek következtében a nö az inquisitornak feljelentetvén, ez elött végre 
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m.indeut ki vallott s elvevé ganoszságainAk méltó. bün.tetéa,ét." ~ig 
Bartolomeo da. Spina. 

(Mellözök itten számos egy.éb tényttkeli· meUyeket 
D e Ir i o fe l h o z, ki ekké n t fo l y t a t j a) BaldovinQ .R~Iileo 
(E.pis t. me d, 50)~ követ.kezö esetet beszéli, melly k(),lában Hollan· 
eliában történt: "Oostb.rouck faltljábrm, neru mes&?;s Utrechttöl, v.Qh 
egy ö:.,vegy nő, ki rt. házi foglalatosságok végzésére egy szolgtU h&r· 
tott mag4nál. E; mint a szolgák rendfilllen egy kissé khráncsi lévén, 
titokban észrevette, hogy &SBzonyrt. az éj sötétében, mib.elyt a. ház.iak 
elah•dtak, ar; j,ijt,á,llóba egy' bizonyos ba.tározoU hel);re m~nt. s kitár
ván. kezeit a jászol meHett levö szénatartót átkarolt~, ami felett el· 
csodálko~ván elhatározt~ magában, hogy ö is m.eg fogjl' '-Zt próh41ni. 
Midön telÍát uruöj.e szokás szerint &z emlitett szén,atJrtóboz meo$, s 
mint neki látszék, tüsténj:. eltünt volna, ö is azou helyhez közeledett, 
megnézte a helyet s urnöje példájára á-tkarolta a szénatartót. Ekkor 
azonnal a levegőbe emeltetett s W y ch vál'osáha egy föld alatti rej· 
tekhelyre vitetett, hol urnöjét a boszo~kányok gylilekezet/Iben talál~u, 
kik egym.sközt g.onoszságaikról beszélgettek. Az urnö. t\lcsodálkoz- • 
ván a2olgá.jának váratlan megjelenése felet& kérdö.re vett.e öt, miCiiloda 
csalárdság következtében, Vl\gy mi más módon jutot~ o<la egy pilla~ 
nat alatt. A szolga körülményesen elbe~zélt mindent, amin a nii 
uagyoQ felboszankodott, attól félvén, hogy illy módon nyihránosságl·a 
hoz~tuának ezen éjje,li titkos gy.üleke~eiek. Tár.saival t$nácakozván 
mi teendő volna e vá.lságoa helyzetben, együtteae-n azt ha~ozták, 
hog:- öt b~rátsá.gose,n fo~dják, hallgatást fogadtatn~~ok vele a meges· 
kettetik, hogy a világon sen\d előtt sem fogja felfedezni a titkokat. 
meftyeket érdemetl.enül s az ö nagy bámulatukra látnia sike.rült~ Ő 

. miicmt megigért, nyáj~sságot mutatott B e,zt azinltd~, mintha. rend ki· 
vül: óhajtana az ö eng!.ldelmökkel a további gyülekezetekben megje· 
lemi. Mig azonban efelett taní\kod.tak, ütöt~ ar~; óra, s i~je volt 
egymástól elválniok. Az urnö bujtogatására ismét azon k{lrdés téte· 
tett fel, vajjon az egéaz gyülekezet ve,szélyeztetésével haza viteten· 
d ö-e, vagy pedig a köz jó iránti tekintetbölli-b alól elte~.ndö. V égre 
közmegegyezéssel a szelidebb cljJ\,rás fogadtatott el, ameily abban 
:í.llott, hogy megeskettetik 11 haza vitetik. E határozat vé.grehaitáBá· 
val a~· urnö bizatott meg, ki vállaira vevén öt, szélnél sebesebben 
vitte a levegőben. De midön az ut j,ó részét hátra hagyták volna, 
ime egy:, náddal sürüen benőtt tó tünik fel sze~cik előtt. Most a 
gonosz vén asszony a,ttól tartv.!\, ~ogy az ifj lL ezen i~teotele~ üoft)e· 
pélyekbe lett beavattatását megbánhatnása látot~ dolgokat nyilvá· 



nossll.gra hozhatná, megragadta a kedvező alkalmat s tovább repül
vén leveté hátáról az ifjut, remélvén, hogy az erőszakos esés követ
keztében az elbódulván, a tóban alá merülne. De az irgalmas Isten, 
ki nem akarja a bünösnek halálát, de hogy megtérjen és t!Jljen, nem 
engedé meg, hogy t'zen gonosz terv egé111zen sikerüljön. Az ártat
lan ifju nem merült alá és mai napig él, miutan véletlenül a nádra 
esvén, ez meglehetösen méraéklé áz esés rohamát és erejét. A sze
l"encsétlen, kinek jóformán c111ak nyelve maradt épen, ezer kintól 

·gyötörtetve jajgatott és sohajtozott mindaddig, mignem néhány át
menő, meglepetve ezen szakatlan jajgatás által, némi kutatás után 
az ifjut megbénultan föltalálta. Hazája felöl s szerencsétlenségc 
körülményeiről kikérdeztetvén, az egész dolgot nyiltan elbeszélte s 
azutan kocsin Utrechtbe vitetett, hol a város kormányzója Colern
Lurg János az eset szokatlansá.ga által fölizgatva, szigoru nyomozás 
utan elfogatta s megkötöztette a boszorkány urnöt, akinek, mintbogy 
a kormlinyzó hatalmában volt, eszébe sem jutott tagadni a dolgot s 
mindent bevallott.'" Eddig ez. 

Mit hozhat fel ezen tények cllenében a szemtelen Vier vagy 
Godelmann, oraculumaival Lutherrel és Melanchtonnal egyetemben? 
Talan azt fogjak mondani, hogy a búkóros nö csak hivé azt s meg 
volt csalatva? de akkor hogyan sérült és bénult meg ezen ifju 
annyira ? De talan ö tetteté magát ( de hogyan és honnét vitetett 
a nádasba, ha nem ama földalatti rejtekböJ ; s honnét a földalatti rej
tekbe, ha nem hazulról ? Ha nem mozdittatott ki helyéből, houan 
vitetett Oostbrouck-ból ama nadasba? ha magától ruent oda, ho1uét 
keletkezett tagjainak illy sulyos és általános sérülése? Talan azok 
is búkórasok valának, kik az ifjuta nádasban megtalálták s az utreehti 
kormányzó elé vitték ? Oh szemtelen megátalkodottság ! Szem.élj 
iitkáhb, oh olvasó, ezen elbeszélésben először egy uj módot vagy jelet, 
az_az a szénatartónak átkarolasát kenés nélkül; másodszor hogy az 
ördögök bizonyos meghatá.rozott helyeket azoknak kiválasztani, ottan 
gyiilésciket és összejöveteleiket tartandók : ·a mult évben ugyania 

,ama Vaulx Janos, ki Strassburgban ,lefejeztetétt, bevallá, hogy az 
egyetemes gyülések f8 helyili közl:Sl egy az utrechti határban vagyon 
s hogy ö maga is Stahuleto-ból egyszernél többször vitetett oda. 
Lasd tovabbá, miként a boszorkányok nemcsak ma·gok vitetnek a 
levegőben, de az ördög segélyével másokat is vihetnek vállaikon" 
V égre hogy ostobaság ama kegyetlen gonosztevők könyörületessé
gére támaszkodni. Mennyivel biztosabb lett volna ezen ifjura nézve 
magát a Jézus szent nevével és a kereszt jelével fclfegyverezni s 
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ekként az egész gyülekezetet szél rnódjá.ra ezétkergetni! Egyedűl 
maradt volna a földalatti rejtekben, az igaz, de ekként csaki• egy 
hosszasb ut fáradalmainak tette volna ki magát. Sz6m()s illy pél
Jákat tuduék felhozni, mellyek feljegyezve találtatnak a D a em o
n om. czimü munka ll. könyvének 4 ik fejezetében, Torqueruadánál 
D i a l. III, Binsfeldnél D e o p e r is me mb. I, 12., Comaacooal.l 
L u c e r n a i r1 q u is i t o r um aat. 

Ezen példákból egy felette erős bizonyiték vonható ki. Ha 
azok, kik csupán kiváncsiságból kenték meg magukat, egyik helyről 
valósággal a másikra vitettek, nagyon világos, hogy ez nem egyediil 
amaz elvetemült nők képzellidésében és őrültségi rohamában történt 
meg; sőt midÖn némellykor a gyülés véletlenül feloszlott, asztalok 
és ezüst edények találtattak ottan, mellyeket késöbb tulajdonosaik 
fölismertek, és ama nők bevallák, hogy ök vivék magokkal azokat 
a gyijlekezetbe. Azután a boszork6,nyok pontosan megnevezik a 
helyeket, ételeket és más egyéb dolgokat; körülírják a növényeket, 
sövényeket, folyamokat, mezöket és házakat; ha nem viselnek ál
arczot, asztaltársaiklit fölismerik, gyakran köszöntik s az uton talál
kozván velök beszédbe ereszkednek ; nem ritkán láttatnak a gyüle
kezetbe menni s onnét viaszatérni ; mindannyian egyhangolag ugyan
azon dolgokat vallják s megegyeznek egymással még a legcseké
lyebb részleteket illetőleg is. Ugyanazt erősítik mások, kik az ö té
velyeiktöl és büneiktöl teljesen mentek. Ugyanazt vallják a bünö
sök még a máglyán is, hol a hazugság mit sem használhat, s akkor 
is, midőn a kínzások már végöket é1'ték. Haezontalan és hamis dol
gokban nem tehető fel illy egyhango és szilárd állitás, sem pedig 
iisszhaogzáe olly nagy .számu, helyre, időre, korra és rriüveltségre 
nézve egymástól annyira kúlönböző egyének között; mert minden
kinek megvagyon saját gondolkozási modora, s az egyik egészen 
másként képzel valamit mint a másik, s nem is birnak mindannyian 
egyenlö agyszerkezettel és képzelettel, ami ezUkséges volna " illyes 
képek elöállitására, s végre illy egyhanguság nem képzelhető a ha
zugságban. Ezen érv vélt,ménycm ezerint minden el nem fogult em

bert m<'ggyözhet. 
Azért én ezekből azt vonom ki, hogy a szóban forgó átezállilá

sok négy módon történhetnek mrg: 1-ör csupán gondolatban, amelly 
a szentirásban Jélekben való átvitetésnek mondatik, s illyen volt Eze
chieJ látványa: És mintha kezét nyujtotta volna ki, 
m e g fo g o t t e n g e m fe j e m ü s t ö k é n é l é s f ö l e m e l t e o-· 
g e m a -l é l e k a z é g é e f ö l d k ii z é , é s e n g e m J e r u z s a-
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l ern b~ v i t t is t e n i l á t o más b a n; az utolsó szavak ugylionis 
megsZQritják a~ előbbiek értelmét, hogy a.t ne gondoljuk, miként 
ezen átszállháe hasonló volt a Habllokukéhoz, ameilyről Danielnél té
tetik etnlités. 2-or Néha saját lábaikon mennek a gyüleke~etekbe, 
amint. azt Remigius és Bin!lfel,d beszélik. 3-or Miként már emlitém, 
valósággal á.tvitetnek az ördög által és pedig testileg s egyik helyről 
a másikra. 4-er Az is megtörténhe\ik, miként az illetök magok sem 
tudják, vajjon testbw vagy csak gondolatban vitettek-e át, amint az 
sz. Pállal történt amaz isteni elragadtatásában. 

P. Giovanni ltfaldon&tonál a boszorkányokról azt találom fel
jegyezve, hogy midőn testileg akarnak á.tvitetni, gyermek-zsírral ké
szi.tet' ken®scsel kenik meg magokat ; de midön csak álomban ki
vánnak jelealenni a gyüle~ezetben, akkor bal-oldalokra szükséges 
fokUdniflk i midöu Í!imét ébreu akar~k látni a gyülekezetben. történt 
dolgokat s olly világosan, mintha ottan volnának, akkor az ~rdög 
segélyével bizOD.)!OB sürü gőzt bocsátanak ki szájokból, a mellyben 
mint egy tükörben látják az ottan véghezvitt dolgokat. Talán erre 
cl'lé;lzott. a stahuleto-i hirneves Vaulx János, midőn azt mondá az in· 
quieitorokna~, hogy nen1 t11dja megkülönböztetni, vajjon testileg v;1gy 
csupáo. képzeletben volt-e jelen a gyülekezetben. 

Egy ellenvetés marad hátra, melylyel néha némellyek elé szok
ta.k állani. Egy tudományos bölcsész és hittudós azt kérdi, miként 
tö~:ténhetik az, hogy a testtel nem bir6 angyal, valameily testet he
lyéből kimozdithat? Erre azt felelem, hogy evégre nem szükséges 
bizonyos uj s az Istentől nyert erő, miként Párizsi Vilmos gondolta i 
sem pedig egy külön erö v11gy mozgató hatalom, miként Aureolo 
vélte i s azt sem ~ell mondani, hogy az angyal csupán akaratának 
és értelmén.E'k ereje által bármilly terjedelmü testet helyéből kimoz
dithat ás pedig odö hová akarja:, s olly gyorsasággal amint neki tet· 
szi\t, me~rt ez véghetetlen erö volna. De azt felelem, miként az an· 
gyal. ~y Q:leghatáro•~tt, előtte ismeretes s erejét meg nem baladó 
sulyt igenis. megmo~Qithe.t hely~ről s átvihet c1.1upán akaratának ereje 
által, és pedig olly gy.orsasággal s oll~; rövid idő alatt, amelly az 
angyal ügyességének és a mozgásba hozott test tenuészetének meg
felel i QUy formán miként az erős szél to~a viszi a levegöben a tollat 
s dgre biz~myoa helyen hagyja a elh~gyván az megállapodik. Igy 
mikor az. at1gyal Habakuk prófétát vivé, ennek C!iak haját érinté; 
de azért nem lehet mondani, hogy a haj~at maga képes lett volna 
megbirni a testet, hanem igenis az angy,al ereje, melly az akarat 
parallosa által az egész teetre lön alkalmazva. Ugyanazért ha az 
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angyal mérsékelni akarja tevékenységét llnnyira' hogy áll atviiel 
gyorsasága ne mulja felül az átvitetett erejét, az át1dUitáe nem fogja 
kifárasztani az embert; ha pedig ezt nem aklttja, akkor okvedehül 
ki kell fáradnia az embernek a lewg8ben történt gyor• ttszállitAatá
sAna.k következtében. Ebből fiilismerjük, miként nem helyes Re
migius azon megkülönböztetése, miszerint a jó angyalok AltaJ e'sz
közlött átszAIIitások nyugalma!,lak és nem fárasztók az emberre 
nézve; ellenben a rosz angyalok által eszközlőtt átszállitasok fárasz
ttik, alkalmatlanok és rémletesek. Mert, jóllehet magam is hiszem, 
hogy az többnyire ekként történik, mindazáltal az ördög, ha akarja, 
fáradság és alkalmatlanság nélkül is á.tssállithat valakit, amint ez 
világos azon példák ból, mellyeket 1'orquemada felhoz (D i a l. III,). 
Vaulx János is illyesmit állit, átvitetéseiröl szólván. Annyi azonban 
bizonyos, hogy az ördög által eszközlött emez átszállittatásek telvék 
veszélylyel és rémülettel. 

L) 490-ik laphoz. 

V. Sixtu~; bullaja a cslllagjó~;lat s a hüvölé.sek felett. 

- Sixtus pápa, az Isten szolgllja, örök emlékül. 
Jóllehet Isten, az ég és föld teremtöje, akit mágát szivvcl ruin

denhat6nak hiszünk az iga:2ságra, edjjal pedig vallást teszünk róla 
az üdvl5sségre, a saját képére éli hasonlatosRágára teremtett embert 
észszel ruházta legyen fel, ameily azoukivUl hogy a hit isteni fénye 
által megvilágositva az emberi értelmet felülmuló hittititokat fölfogja, 
saját természete erejénél fogva, noha csak nehezen, még sok más 
fönséges dolgot is kikutat é:; megismer, mindazáltal, hogy az ember, 
e kevély teremtmény, fel ne fuvalkodnék tudományában, de félné 
és foldre borulva imádná teremtiije megmérhetlen fönségét, egyedtil 
a maga sz~mára tartá fi:in a jövő dolgok ismeretét; mert csak ö~ 

kinek &flemei elé1tt minden tárva vagyon, hat be az emberek gondo
lataiba és szemleHi az l.i jl:lvl.i tett~iket ;·egyedül ö idézi maga elé 
all!on dolgokat, mellyek még nem is léteznek, csak ö látja azokat, 
mintha a jelenben megvolnának ; végre örökkévalóságában csak ö 
tudja és c1odálandó hiilcseségévcl ~ rendezte el a jöv8 ~>zá'isdokban 
megtörténendö ama dolgokat, mellyeket értelmiink gyiingesége nem 
iRmer, de még az ördllgiik sem JÁthatnak előre. Ügyana:2ért a S~ent· 
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lélek lzaiás prófetánál szánalommal nézi a jövendőmondó bálványok 
hamisságát és gyöngeségét, s azok könnyelmüségét, kik ezen szavak
kal tisztelik meg öket: "Hirdessétek, amik jövedök lesz· 
uek ezután, és megtudjuk~ hogy ti isteneit vagy· 
t ok;" s az uj szövetségben Urunk, Krisztus Jézus, a jövö esemé
nyekröl kérdezősködő tanítványait eme komoly folelettel utasítja visz
sza : "N e m t a t' t o z i k h o z z á t o k t u d n i a z i d ö k e t v a g y 
alkalmakat, mellyeket az Atya önhatalmában ren
d e l t e l," amelly által megfékezi egyszersmind összes hiveinek kí
váncsiságát is. Az e!letnények elörelátását illetl:lleg pedig, azokat 
kivéve, mellyek a természetes okokból szükségképen vagy legalább 
többnyire származni szoktak, nem létezik valódi mcsterség vagy· ttt
domány, s az, melly létezik, csalékony és haszontalan, s csakis a go
nosz emberek ravaszsága és az ördögök csalárdsága által vagyon 
behozva. Ezek tettei, tanác~a és segélye által jő létre mindenféle 
jövendölés, vagy. mert határozottan felszólíttatnak a jövendő dolgok 
feltárására, vagy mert saját gonoszságuk· s az emberi nem elleni 
gyülöletöknél fogva alattomban sőt az emberek akaratán kivül a 
jövendö dolgok hiu kutatásába avatkoznak és ercszkednek, ekként 
az emberek elméjét az eshetöségek csalékony megjövendölése által 
behálózandók s windenféle istentelenségbe bele keverendök. Ezen 
dolgokat pedig nem valameily isteni bölcseség vagy a jövendő dol
gok valódi tudománya segélyével ismerik meg, de finomabb termé
szetök belátó tulajdona által s más olly módokon, mellyekhez lany
hább elménk föl nem ér. Mi kétség sincs tehát benne, miszerint a 
jövö eshetőségek és véletlen okozatok hiu kutatásába és elöre látá
sába csak azért bocsátkozik az ördög, hogy csalárdsága által a nyo
morult embereket az üdvösség utjáról elvonja s a kárhozat tör~be 
ejtse. 

Ez igy lévén, némellyek nem fontolják meg ezen dolgokat 
ugy amint kellene, s a hamisakat követve sulyosan megbántják az 
Istent, midön magok tévedeznek s másokat is tévutra vezetnek. Ily
lyenek f'óleg a régiség csillagjósai, az ugynevezett mathematikusok, 
születésj6slók, planetariusok (csillagj6slók), kik a csillagzatok és 
esillagok hiu s csalékony tudományát üzve s az isteni gondviselésnek 
a maga idejében nyilvánuland6 rendjét, szemtelen ül megelözni töre
kedve az emberek születését és származását a csillagok menetéből 
s a csillagzatokból mérik, · s a jövö, jelen vagy mult titkos dolgokat 
a gyermekek születéséböl, születési napjából vagy más haszontalan 
észleletekből, az idök és perczek megkülönböztetéséből itélik meg s 
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vakmerően megítélni é~ meghatározni vélik mindegyik ember álla
potát, életfolyamát, a különféle méltóságokat, vagyonosságot, gyer 
moket, üdvösséget, halált, utazásokat, kUzdelrueket, ellcoségeskcdé
t~ekot, börtönöket, gyilkolásokat, a különböző veszedelmeket s más 
szerenesés és ezerencsétlen eseményeket, kitévén magokat ezáltal a 
tévely és hitetlenség veszélyének ; sz. Ágoston, az egyház legragyo
góbb fénye, azt állitván, hogy aki ezen dolgokat észleli, becsbeo 
tartja, hiszi, házába fogadja, óhajtja, vétkezett a hit vagy keresztség 
ellen, s ekként méltán kárhoztatja és feddi öket az Apostol eme sza
vaival: nA napokat megtartjátok és hónapokf!,t, az 
időket és esztendőket; féltelek titeket, netalán 
h i á b a m u n k á l ko d t a m l e g y e n k ö z ö tt e t ek." Ezen fe
lette k<innyelmü és vakmerő emberek tehát lelkök romlására, a hi
vek nagy botrányára, a keresztény hit hátrányára a jövő eseményc
l{et s mindazon jövendő dolgokat, mellyeknek szeroncsére vagy sze
rencsétlenségre be kell következniök, s az emberi cselekvényeket, 
s végre mindazt, mi az emberek szabad akaratából származik, a csil
lagzatoknak és csilh.goknak tulajdonítják, és ezeket bizonyos hata
lommal, erővel ruházzák fel és annyira elbizakodnak ezen elörelátá
saikbao, hogy szeriotök az előrelátott dolgoknak csak igy s oem 
másként lehet megtörténniök; és ezen okból elég vakmerők miqd
czen dolgokból' véleményeket, elöjeleket, jövendöléseket készíteni, 
magoknak jóstehetséget igényelni és avval nyilvánosan kérkedni; 
ameilyeknek azután a müveletlen. és együgyü s ~ás felette hiszékeny 
és eszélytelen emberek olly hitelt adnak,_ hogy teljesen meg vagynak 
gyözödve, miként a megjósolt dolgok bizouyosan be fognak követ
kezni; ameily vakmerőségök C'Zen hazug mestereknek, ugyszintén 
ezen ezerencsétlen tanítványok tulzott hiszékenysége felette Bajná
latra méltó. Mert jóllehet a szentirás által értesitvék, nem fogják 
föl az ember fönségét, kinek az ég, a csillagok, s a nap és hold, eme 
Jegfényesebb testek, Isten rendelete szerint nem parancsolnak dc 
szolgálnak. Illy értelemben beszélt Mózes az Isten népének ezt ama 
tévelytől való óvakodásra intvén : "n e h o g y föl em e l v é n sz e
m e i d e t a 1. é g r e , l á s s a d a n a p o t é s h o l d a t é s a z é g
n e k m i n d e n c s i ll a g a i t, é s t é v e d é s s e l m e g cs a ln t v á n, 
i m á d j a d és t i sz t e l j e d a z ok a t, m ik e t U r a d Is t e n e d 
minden nemzetek azoigálatára teremtett, mellyek , 
a z é g a la t t v a n n ak." Es csoda-e, hogy a csillagok az ember-
nek szolgálnak ? A legnemesebb értelmi lények az angyalok magok 
nem szolgáló szellemek-e, azok azoigálatára lévén rendeltetve, kik 
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az üdvösség örökségének részesei lesznek 't Isten ugyanis annyira 
stereti ezen eszes juhokat, hogy, mint sz. Ambrus mondja,·nemcsak 
piispököket de angyalokat is rendelt ezek védelmére j sz. Jeromos 
is gyönyörtien nyilatkozik e tekintetben : "Nagy méltóaal.ggal vagy
nak felruhal.zva a lelkek, kiknek mindegyikök örz~sére mal.r nületé
söktöl kezdve egy angyal vagyon rendeltetve j" s ha az angyalok 
öt-tik az embereket, mit tehetnek az ö őrizetök és védelmök elJenére 
a csillagzatok, mellyek az angyalokkal semmiképen sem hasonlit
hatök össze? Nem meJU)z'hetjük itten az egyház kitünő tudorának 
Nagy Gergely pápanak véleményét, ki komoly és erőteljes szavaival 
meggyőzte tévelyöltről az eretnek priscillanistákat, kik azon véle
m~nyben valának, hogy az embet·ek a csillagok befolyása alatt szü
letnek: n Távol legyen (mondá Ö) a hivek 11zivét6l azt mondani, 
hogy a végzet valami legyen, wiután egyedül az Alkotó, ki az em
berek életét teremté, tartja azt fiin, s nem is alkottatott az ember a 
csillagok szolgálatára, de a c:;illagok az ember szolgálatára." És 
ha az állana, hogy a csillag végzetszern az eruherre nézve, állani 
kellene annak is, hogy az ember az 1:1 azoigAlatára vagyon rendelve. 
Adná lsten, hogy tudnák és fölfognák ezen dolgokat, és engedelmes· 
kednének az Isten pa.rancsainak, ki a Leviticus-ban ezt mondja: 
n N e t é r j e t ek a v a r á zs H> k h o z, se a j ö v e n d öm o n d 6 k
t61 valamit ne tudakozzatok, nehogy megfertőztes
s e t e k á l t n l o k j" mert akkor bizonyára nem fürkésznék olly 
szargalommal azon dolgokat, mellyeket a keresztény és igazi járn
borsig számüz és kárhoztat, s nem engednék magokat azok által olly 
nyomoruan rászedctni és behálóztatni. 

TJ~.lálkoznak még bizonyos hiu és kiváncsi vagy jobban mondva 
gonosz és

1 
vallástalan emberek, kik olly aggodalommal fáradoznak 

a, ;övendil és más titkos dolgok megismerése körül , ho·gy azokat 
megjóslandók és kikutatandók ezerféleképen vétenek az Isten tör
vénye ellen ; mert nétnellyek nem rettegnek a föld, viz, levegií, tüz, 
nevek, kéz, balottak s más babonaságak és varázslások segélyével 
a jövendölés mesterségét gyakorolni, bizonyára nem anélkül hogy 
az ördögökket összeköttetésben állanának s velök titkos szerz8désre 
léptek volna ; vagy pedig 6ket, vagy a koczkák gabona- és babsze
mek 1iltali sorsvetést felbaszmUva. Mások ismét az elvénült s a ke
reszt győzelme által lerontott bálVÁnyozás nemeily maradványait 
megtartva bizonyos jóslatokho~, varázslásokhoz s tnás hasonló je
gyekbez és l1iu ~szleletekhez folyamodnak, a jövend8 dolgokat meg
tudan-dók. Vagynak azután oll,ranok, kik a balállal egyességre s a 
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pokollal szerzadésre lépnek , kik hogy a titkos dolgokat megtud
hassák, kincseket találhassanak vagy más gonoszságokat elkövet
hessenek, lelkök romlAsára az ördöggel nyilt szerz8désre lépve a 
büvészet mesterségének istentelen varázslásait, eszközeit és máreg
keveréseit használják fel, köröket és ördögi betüket csinálnak, elé
idézik az ördögöket vagy tanácsokat s feleleteket kérnek tölök és 
nyernek is, könyörgéseket intéznek hozzájok, tömjénfüsttel vagy il-. 
latezerekkel s más áldozatokkal kedveskednek nekik, tiszteletökre 
gyertyákat gyujtanak, a szeot dolgokkal sőt magokkal a szeutaégek
kel is visszaélnek, imádják, térdbajtásso.l s különféle gonosz tiszte
letnyilvánitásokkal üdvözlik öket, gyürüket csinálnak vagy csináltat
nak, vagy pedig tükröket és kis üvegeket, hogy, mint ök gondolják, 
megkössék vagy bezár:ják az ördögöket, azután tőlök feleleteket ké
rendök és oyerendök. Mások ezenkivül az ördöngös testekben, vagy 
őrjöngö és a gonosz szellemtől megszállott nők által az ördögöktől a 
jövendő dolgokról vagy titkos tényekről tudakozódnak, ekként hiába
való és hazug feleleteket nyerendök azoktól, kiknek Urunk az evan
geliumban hallgatást parancsolt. Más bo~zorkányok ismét, de legin
kább némelly elvetemedett s egészen a babonaságnak élő nök vizzel 
tölt üvegecskékben vagy valameily t~körben égő szeuteit-gyertyák 
között szent és fejér angyal nevezet alatt imádják az ördögöt vagy 
pedig körmükben vagy tenyerökben, mellyeket mindannyiszor olaj
jal kennek meg, kérik a csalárdság ezen fö mesterét, hogy bizonyos 
káprázato~, képek és lá.tváoyok segélyével tárpá fel előttök a jöv8 
vagy titkos dolgokat, vagy más varázslások és babonás ezertartások 
által a hazugság amaz atyjától a jövő és titkos dolgokról tudakozód
nak s ezeket másoknak megjövendölni igyekeznek. És arnillyen a 

. gonoszság a fent érintett személyeknél épen ollyan annak a vége, 
vagyis mindazok, kik jóslanak, ugyszinte azok, kik a jövend&·öl kér
dezősködnek, gyalázatosao kigunyoltatnak é11 bolonddá tétetnek az 
ördög csalárdsága által. 

Miothogy tehát csakis az Isten tulajdona előre látni a jöveodB 
dolgokat, mielött azok megtörténoéoek, ebből szükségképen követ
kezik, hogy a csillagjósok és a többi említettek, kik isteni kinyilat
koztatás nélkül jövendölni, vagy a jövő dolgokat bármell y módon el. 
találg!l-tni merészkednek1 igazságtalanul és szemteleoül olly tulajdont 
követelnek maguknak, ameily kizárólag az Istené. Azáltal pedig, 
hogy általok az ember ruháztatik fel avval, ami egyedül a Teremtőé, 
sulyosao megaértetik az isteni fölség, megvesztegettetik a hit tiszta
sága, s megmételyeztetnek és romlásba döntetnek a drága véren meg-

x v. 79 
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váltott lelkek. Es noha- a trienti zsinat határozata következtében ké· 
szitett Tiltott kön.yvek lajstromában jóval előbb a töb
bek közt megparancsoltatott, miként a püspökök örködnének, hogy 
a csillagjóslattal foglalkozó könyvek s más olly értekezések0 és véle
mények, mellyek a történendö dolgok jövendölgetéséről szólanak, a 
hivek által ne tartatnának és olvastatnának, kivévén azonban ama 
véleményeket és természetes észleleteket, mellyek a hajózáe, fold
müvelés és gyógyászat előmozdítására irányozvák, ellenkezőleg mind
azon könyveket, mellyek a föld, viz, kezek és halottak általi jöven
döléseket foglalnak magokban, vagy jóslatokat, boszorkányságokat, 
varázslásokat és büvöléseket tartalmaznak, dobatnák el és semmisit
tetnék meg a nép által j mindazáltal az érintett tévelyek, romlottsá
gak, gonoszságok és visszaélések eddig nem valának teljesen kiirtha
tók, ugy hogy némelly helyeken és igen szá.mos egyéneknél még na
gyobb erllre vergödnek fel azok, azon vélemény tápláltatván, hogy 
minden dolgok telv,e volnának jóslásokkal, varázslásokkal és külön
féle babonaságokkaL 

Mi tehát, kiknek főpásztori hivatalunknál fogva kötelességünk 
a hitet sértetle'nül a a maga épségében fentartani, atyai szivtlnk mé
lyéb81 olly mértékben óhajtván a lelkek üdvéről gondoskodni, amen
nyire csak az az isteni kegyelem hozzájárulta mellett lehetséges, kár
hoztatván és roszalván mindenféle jóslatokat, mellyeket az emlitett 
kiváncsi és istentelen emberek a hivek tévutra vezetése végett tenni 
azoktak ; kivánván továbbá, hogy a keresztény vallás ama szent 
egyszerüsége főleg pedig Teremtőnk, az Isten fő hatalmáról, bölcse
ségéről és gondviselésér<:ll szóló hit épségben s amint illik a tévely 
minden szenyátől ment maradjon j akaratunk lévén még ezenkivül 
akadályokat görditeni ama hamis hivékenység s az utálatos jóslatok, 
babonaságak vagy istentelenaégek és erkölcstelenségek tanulmányo· 
zása elé, hogy igy méltán el:nondathassék a keresztény népröl, ami 
Isten régi népéről ir'va vagyon: "Nincs varázslás Jákob
b a n sem j ó al ás I z r a e l b e n" ; j elen, örök idl:lkre fenálló ren
deletünk által apostoli tekintélyünknél fogva rendeljük és parancsol
juk, hogy valamint a csillagjósok, mathematikusok s mindazok eJien, 
kik jövőre az érintett csilla~rjóslat mesterségét gyakorolandják, kivé
vén ha az a földmüvelés-, hajózás és gyógytanra vonatkozik , vagy 
azok ellen, kik az emberek születéséböl olly jóslatokat tesznek, mely
lyek a jövő eshetőségekre, véletlenségekre, vagy az ember akaratá
tól függö cselekvényekre vonatkoznak, fehizólalnának s tiltakozná
nak, miké;:J.t azokat egész bizonyossággal ne állitsák ; ugy azon, akár 
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a férfi- akár pedig a n8nemhez tartozó egyének ellen 1 kik a fentebb 
emlitett kárhozatos, hamis, hiábavaló és veszedelmes j6sl6 meetersé
geket vagy tudományokat gyakorolják, üzik, tanitják vagy tanulják: 
vagy azok ellen, kik az illyes jósolásokat, varázslásokat, babonasá
gokat, boszorkányságokat, büvöléseket, s a más fentebb érintett utá
latos ~onoszságokat és istentelenségeket üzik vagy bármi m6don 
azokba elegyednek, bármilly magas állásu, rangu vagy állapotu sze
mélyek legyenek, ugy a püspökök, f8papok, szerzetes fönökök s az 
illető községek lelkészei, ruint az egész világon müködö hitnyomozó 
szék tagjai, hamindjárt előbb nem is lépték vagy nem léphettek fel 
hasonló esetek ellen, most a legnagyobb azorgalommal nyomozzák s 
egyházi és más tetszésök ezerinti büntetésekkel a legszigoruabban 
büntessék. 

Eltiltván mindazon könyveket, munkákat és értekezéseket, 
mellyek a csillagjóslattal. s a föld, viz, levegő, tüz, nevek, kezek, ha
lottak, B büvészek altali j6sl6 müvészettel foglalkoznak, ugyszinte 
azokat, mellyek jóslatokat, boszorkányságokat, varázslásokat, jöven
döléseket s egyéb istentelen büvöléseket és babonaságokat tartalmaz
nak, megparancsoljuk, hogy azokat, mint a fentebb érintett I n d e x
ben megbélyegezetteket, az ebben kiszabott büntetések terhe alatt 
semmiféle keresztény ne olvassa s magánál ne tartsa, hanem köteles 
legyen azokat a püspököknek B a községi lelkészeknek vagy az em
litett inquisitoroknak kézbesiteni. Hasonlóképen, ugyanazon tekinté
lyünknél fogva rendeljük és parancsoljuk, hogy az érintett inquisito
rok mindazokat, kik hasonló iratokat maguknál tartanak vagy olvas
nak, szabadon perbe fogják, perbe foghassák s megfelelő bünteté
sekkel sujthassák és megfékezhessék, daczára minden evvel ellen
kező pápai vagy bárminemü kibocsátványnak és rendeletnek. 

Hogy pedig jelen soraink annál könnyebben windenkinek tu
domására juthassanak, rendeljük, hogy azok a Laterán egyház s az 
apostolok fejedelme templomának ajtain ugyszinte a virágmezőn 
(Campo-di-fiore) kifüggesztessenek, s ha majdan levétetnek, nyoma
tott másolataik ugyanazon helyekre ragasztassanak. Ezenkivül jelen 
rendeletünk által valamennyi tisztelendő testvéreinknek, patriárchák
nak, pr~másoknak, érsekeknek, püspököknek, községi lelkészeknek 
és fdpapoknak, ugyszinte a hitnyomozó szék bárhollakó inquisitorai
nak meghagyjuk .s a nekünk fogadott engedelmesség erejénél fogva 
megparancsoljuk, hogy ezen levelünket vévén vagy arról magok 
vagy mások által tudomást nyervén, azt egyházaikban s minden pa
rochialis templomban kibirdessék, illetiileg hihirdettessék, és pedig 

79* 
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nemcsak mostan de késöbb is éven ki nt egyezer, vagy ha szükséges
nek látnák többször is. Minthogy pedig felette nehéz volna jelen le
velünket mindazon helyekre eljuttatni, mellyekre annak érvényes
sége kiterjed, akarjuk, hogy annak kivonata, melly valameily köz
jegyzB aláirásával 8 a római szék és egyetemes Inquisitio vagy pedig 
a curia valameily fópapjának pecsétével el vagyon látva, mindenütt 
8 mindenki elött ugyanazon hitellel birjon mint az eredeti maga. 

Senki se merje azért jelen rendeletünket, parancsunkat, tilal
munkat és akaratunkat megsemmisi ten i, vagy annak közzétételét , 
vakmerö módon gátolni. Es ha valaki azt megkisérleni merészked· 
nék, tudja meg, hogy a mindenható lstennek s az ö szent apostolai
nak Péternek és Pálnak haragját fogja vonni magára. -

M) 550-ik la p h o z. 

Katholikus Reformterv. 

A müncheni könyvtárban kéziratban egy emlékirat létezik, 
mellyct Egidio di Viterbo bíbornok, sz. Ágoston rendü remete, az 
egyház elfajulásáról 8 a módról, melylyel az reformálható, VI. Had
rián pápához intézett. A bevezetést elhagyva, a többit ide iktatjuk: 

- Pontificiarn potestatem vel ex illo apud christianos sacro
sanetam usque fuisee omnes autumant,quoniam divini eam fuiese inati
tuti compertum ha bemus. Quandoquidem servator nosterJesus Christus 
ad Patrem migraturus, ejus vices Petro demandans, claviuru potesta
tem ei tribuit, quarum symbolo illud sibi concedi videbatur, ut rese
rand,i et claudendi, dimittendi et retinendi jus sibi soli et successori
bus ejus competeret. Quod sane munus quoad caste et int.;gre per 
viros Dei summosque pontificea actum est, ecclesiasticae dignitatis 
jura omnia feliciter adeo ce8serunt, ut, parvis et exiguis auRpiciis, 
Christo tamen redemptore nostro instituente, orta, in amplissimam 
majeststem elata sint, utroque quoque tam dimittendi quam retinendi 
officio rite et per summam pietatem exercito. At ubi vel dimittenda 
retineri vel retinenda. dimitti in hominum . magis quam Dei gloriam 
coepta sunt, deficiente operantium fide et integritate, maxima quoque 
tum di~nitas tum ~uctorita.s imminui coepit; quod cum erescentibus 
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teruporibus etiam invalcscat, illud procui dubio nisi occurratur dernum 
efficiet, ut passiru ab omnibus nihili habeatur. Quapropter 1 ut unde' 
prima maii labes originern traxit, inde quoque auxilium sumatur, ipsa
ruru claviuru potestatem primo restituendam, et quae per eorum ab, 
UiUrn irrepserunt, corrigenda. et obiittaranda censerem. 

Qua in re illud primum consideratione dignum videtur, ut alte 
rius clavium, cujus absoluta est potestas, licentiosus nimis et immo
diens usus retineatur ; altarius ve,.o; cujus opus est prudens rerum 
discursus et discretio, jam ipsa rubigine exesae, revocetur: in quibus 
quum per summam licentiam utrimque peccatnm est, omni studio Ia
borandum est, ut ulriusque actus quoad poterit melius exerceatur. Id 
vero factu adrnoduru facile fuerit, si adhibitis in consultationem viris 
probitate, doctrina et integritata claris, nec non romanae curiae gna
ris, illud primum decretum fuerit, quae nulli, quae passim, quae non· 
nisi praerogativa aliqua et insigni dote claris concadeoda fuerint, 
quaeve omoino rejicienda. Est enim, quamquam ea sit altarius pote
stas claviuru ut omnia possit, non ex aequo tamen omnia omnibus per
mittaoda sunt, discretionis et maturae considerationis clave recla
mante. Eumque pontiticis summi opus in haec duo maxime absuma
tur, ut justis supplica.ntium libeilia subscribat, et gratiosis petitioni
bus annuat; quae justitiae auxilium et remediuru postulaot, nec con
trabeoda et nec ultra fas laxanda ullo pacto censentur, propteres 
quod legibus et decretis sibi cautum est. Quae vero ad ecclesiasticae 
potestatie gratiaru coofugiunt, quum multas patinntur difficultates, 
ideo regulis et terminis quibusdaru praefinienda et circumscribenda 
sunt, quod feliciter et commode satis attingi poterit, si primorum, me
diorum et postremorum teruporum conditiones scrutati, quoque ponti-

. ticuru cura et diligE>ntia pleraque ad hane rem tentata fuisse, quae vel 
temporum malignitata vel corruptela minime perlici potuerunt. Vide
batur porro ad hujus rei effectionern vel id maximum momentum ha
biturum, non solum quae recte constituta fuerint ut inviolabiliter Ber
ventur cavere, sed etiam quae proxirnis et recentioribus temporibus ... 
sunt, quoad fi e ri poterit corrigere, et ad honestiorem formam redigere, 
atque illa praesartim quae per summam impudentiam efflagitn.ta, 
contra pontificiae auctoritatis dignitatem verius extorta quam impe
trata. ~ide ri possunt. Hujusmodi sunt beneficiorum a c c es sus 1 at
que ii maxime, qui abaque poseidentiB et domini consensu fiunt. Cujus 
quidem rei abusus quid aliud quaeso est, quam alienae vitae inaidia
torem occultum efficere, a quo difficillime quisque praecavere possit? 
Quomodo enim ab his, qui vitae nostrae inhiant, tuti erimus, quos nec 
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de facie novimus, nec in nostrum caput ab Ecclesiae praeside sibi 
quidquam indultum inteHigimus? Quae res etsi semper suspecta et 
periculi plena fuit, nostra tamen aetate, qua avaritia et ambitio passim 
grassantur, perniciosa babetnr. Quod eo magis omni studio ?.avendum 
fuerit, quo diligentius per sacras sanctiones nec non jurisconsultorum 
omnium sententia futurae successionis expectatio detestatur. 

Necessarium praeterea. foret, beneficiorum quae dicunt u n i o
n es, nisi secundum juris dispositionem, prorsus prohibere atque 
antiquare ; nec eas solum, quae effectum ad buc sortitae non sunt, 
quod et aliis quoque pontificibus ab assuroptione sua peculiare est j 
verum et eas quoque, quae ad effectum suum deductae sunt, nec in 
earum numero sint, de quibus jura expresse loquuntnr. Cujus quidem 
abusus origo duas videtur habuisse causas. Quarum altera fuit rnona
chorum immoderata ambitio, qui eorum monasteriis et mensis in omni
bus nhristianae ditionis regionibus unitas habent infinitas poene pa
rocbiales ecclesiae: hinc illud commodi potissimum trahentes, quod 
pinguioribus et lautioribus mensis fruuntur. Unaquaque parochialinm 
interím neglecta, atque uni tantum monacho aut sacerdoti, eoque ad 
nutum arnovibili vix commissa ; cui etiam parce adeo et sobrie pro 
victo suo providetur, quod eaepius aliunde cogantnr turpiter et contra 
disciplinarn et mores eccfesiasticos stipem in necessarios usus quae
rere. Altera presbyterorum inordinata tum avaritia tum ambitio, 
quibus cum non sit satis quod ad tria et quatuor in com patibilia dispen
sen tur, eaepius nulla existente rationabili causa, plura etiam incom
patibilia beneficia beneficiis uniunt ; ex quo illud primum absurdis
sime consequitur, ut capellas, praebendas, prioratus, canonicatus et 
hujusmod~ non parum multa incompatibilia unus obtineat, adeo ut 
nec ipse numarum facile promptum habeat, atque in coliigendis fru
ctibus alp~abetica tabula indigeat; multis interea honestis et virtuo
sis sacerdotibus in elericalis ordinis opprobrium hostiatim mendican
tibus. Cujus rei enormitas hoc etiam loco admonet ut quae sub c om
m e n d a e titulo conceduntur beneficia, nequaquam in futurum con
cedantur, nisi quatenus juri dispositioni aceesserint de jam conceasis 
etiam aliquid cogitantes. Et quoniam praedictie r.rroribus omni stu
dio ohviandum est, quum in ultimo Lateranensi c01~cilio contra p l u
r a l i t a t em b e n e fi c i o r um decretum sit, expediret constitutio
nem restituere, eamque inviolabiliter observari facere. 

Esset praeterea, quod jam inolevit, c om p os i t i o n is turpis
simus quaestus omnino rejiciendus. Nam si quae grati,s accepimus, 
gratia quoque dare ab ipso vitae magistro praecipimur, quae, bone 



Deus, tanta est vel impudenti&. vel habendi sitis, ut pretio indieto ea 
redimeoda propona'mus? Quomodo namque ea fuerit gratia, quae 
nonnisi auro exoratur, nulla etiam personae vel petitionis habita ra
tione, ex quo illud apertissime consequitur, ut nisi áUt'O interprete non 
audiantur? Cui quidem negotiationi compositionis notnen dedere1 mo
deratione nomenclaturae rem turpissirnam et a sacris canonibus de
testatam significantes. Quis enim, quae spirítus sunt, et in animarum 
nostrarum expiationem excogitata, maximo stomaco ad cauponariam 
tracta esse non indignetur? Quae res, non inju'ria, adversus romanam 
ecclesiam apud principes maximam confiavit invidiam i haeretieis 
quoque ansam egregiarn prAebuit de romanis pontificibus obloquendi, 
nec non ad impugnanda ecclesiastica inatituta et ceremonias atque sa
cramenta nebulonibus quibuadam argumentum. 

Quapropter ad hujuRmodi labem prorsus tollend-am opportunum 
valde esset Datarii facultates consuitius moderari, nec ullo pacto fer
re, ut quae a n t i d o t as appellant, conccdant i quarum inventione et 
permisaione illud extat nohile inventum, ut jus quaesitum nullo auxi
lio defendendunt eripiatur. Sicut et illud quoque absurdissimum et 
injurium sibi permittitur, quod sub quacumque die ae bora possit gra
tiam libellis dare in apertissimam fraudem impetraotium, qui ma:ximis 
dispendiis et Jahoribus ad urbern veniunt, vel procuratores suos mit
tuot, ut postmodum Datarii arbitrio vel unico calami tractu taotam 
patiantur jacturam. Quae res profecto acerbissima ·est, et maximam 
sapit crudelitatem; adeo ut mitius agi cum feris,judicem, quam cum 
bujusmodi monstris, quae et a pauperibus et a pinguioribus avide 
adeo exsugunt sanguinem. 

B e n e fi c i a q u o q u e r e s e r v a r e nec necessarium, nec ab
. solute bon es tum putaverim. Itaque reservationes mentales seu pecto
rales, et quas in nullius favorem fieri dicunt, nullo modo concedendas 
censeo. Et praesartim cum magna non subest ratio aut causa, et cum 
inaignibus pereonis et dc Ecclesia benemeritis non concedantur; has 
vero nonnisi raro, et per maturam considerationem. Quae ubi semel 
concessAe fuerint, nullatenne revocandae videntur, nisi ad comple
mentum exierint: quod hane habet maximam utilitatem, quia litium 
macandros illos ·et anfractus, quorum vorticibus plurimi rapiuntur, 
maxime tollet. Quae res adeo universam curiam et orbem agitat, ut 
vix unum aut alterum invenias, cujus beneficia litium et fori incoro
moda non subierint: quod quantum )oculos et nervos aoimumque ho
minum attérat, nullus est qui nesciat. 

Ut vero per summum quae ad gratial'n attinent, considerentur, 
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necessarium fore videtur ut, praeter eum qui tempore subsignandis 
gratiis praesidebit, aliquot etiam referendarii deputentur, qui hujus
modi gratiosorum libeliorum curarn suscipiant, quorum officio id ma
xime injungatur, ut qui modum vel a jure vel ab bonesta ;eonsuetu
dine praescriptum transgrediuntur 1 i i non expectata signatoris vel 
pontificis cansura rejiciantur. Horum vero numerum pracseribere cu
riosum roagis quam necaesarium vidari poterit; illud tamen utile et 
opportunum valde censeatur, ut ad minorem quam sunt numarum re
digantur. Multi namque confusionem pariunt, rerumque exactam di
scussionem impediunt: itaque ex omnibus delectum babere oportet, 
ita ut auctoritate, doctrina et probitate potiores recipiantur. 

Et ne in his quae gratiose Ecclesia indulget, incommodi aliquid 
suscipiatur ab officialibus, quorum vel hoc maximum est studium ut 
unde possint p"!cuniam quovis modo corrodant, necessarium fuerit 
aliquot deputare barum rerum peritos, qui diligenti examine officio
rum institutiones i~vestigent, nec non eorum auctoritates et facultates 
ab origine ipsa illis concessas, atque per temporum successiones nulla 
depravatione labefactatas. lnveniuntur namque eorum plurima, quae 
ipsa pecunia in praesides et auctores eorum ad illicitas facultates eis 
conoedendas coegerunt. Unde plurima deineepe emanarunt retia ad 
aurum captandum, nec nisi ad quaestum excogitata, nulla necesllitate 
aut honestate suffulta: quae omnia aequo libramine maturoque con
silio tractata, facillime moderari et antiquari poterunt, illud prae ocu
lis potissimum habentes, ut reipublicae christianae commoda particu
laribus officialium utilitatibus praeferamus. Nonnihil etiam juvabit si 
quae in ultimo Lateranensi concilio saneita sunt, circa elericalis vitae 
bonestatem et mores, ab omnibus quidem probata, sed a paucis ad
modum servata, suscipi cogantur, ea ubi P.sset opus corrigendo et ex 
usu moderando. 

Verum quum hujuscemodi officiorum reformatio, quantumvis uti
lis et necessaria, multos tamen offenderet et maii ba.beret, atque offi
ciales pra.esertim, quibus grave dubio procui esset census sibi imminui 
eorum quae propriis pecuniis comparaveri nt; idcirco ne cuiquam in
feratur injuria, atque peritorum medicorum industriarn secuti, quo 
minori incoromodo et dolore possumuA, aegro consulamus, conveni
ens esset damnum hoc et jacturam aliquo ingenio reponere, in quo et 
sanctitas tua laudem et gloriam, reliqui vero satisfactionem maximam 
capere poterunt. Quod vero in rem esse vidari posset, hujnsmodi est, 
quod in beneficiorum vaca.tionibus cujuscÚmque loci, dioacesis aut 
dignitatis et redditus promovendorum exactissima haberetur ratio, 
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nec solummodo b ominuro sed bene6ciorum quoque, ita ut primo ha
bita consideratione loci, si haberentur ejus loci non immeriti horni
nea, eis conferren tur. Et ne beneficiorum incornpatibilis numerus red
integretur, promovendo aliquem ad pinguius beneficium vel bone
stius, efficere ut qui prius obtinebat dimitteret, et ita per gradus et 
qualitatcs hominum et. secundum merita ad arnptiora illos provehere. 
lllud semper ante oculos habentes, ut si ejus loci, in quo situm est 
beneficium, vel c~ves vel incolae idonei fuerint, ad id non postpo
nantur alienigen is, posita et doctrinae et sufficientiae parita te; in quo 
non tantum uni, sed universae provinciae gratificari videbimur. Inci
vile namque profecto videri posset, ut qui piis eorum oblationibus 
atque taboribus et impensis suis ecclesias aliquas erexerunt et dota
runt, ad suorum qui cuitui divino vacent sustentationrm, tam pio pro
posita fraudentur, ubi penes eos furrint qui hujuscemodi ministerium 
condigne tractare valeant. Hnic itaque ordit).i inbaerentes, itlud com
modi primum subsequetur, quod quilibet pro meritis per occasionem 
temporum in dignitatc et censu auctior factus melius habebit, et in 
dies majora sine difficultatibus spe1·are poterit. Quae cum eaepius et 
indesinenter 6eri contingat, cum semper et continue per vacationes 
multae fiant expeditiones, illud secundo afferent utilitatis, quod offici
sies redditns suos augebunt, accrescentibus eis expeditionibu~, et ita 
compenaari videhuntur damna quotquot ex gratiarum moderatione 
prius percepisse queri poterant, citra alicujus damnum aut injuriam 
per summam justitiam et aequitatem, quae omniá tuo pontificis optimi 
arbitrio contrabi et remitti poterunt. 

Ut autern in universum dicarn pro ecclesiasticae rei dignit~tis-

que conservatione tam in his quae ad gratiam quam ad justitiam et 
imperium attinent, illud pro generali regula tenendum est, atque inter 
omnia maxime necessarium, ut in omnibus et quibuscumque officiis, 
administrationibus et praefceturis ii demum deligantur, qui optimi, 
industrii, fideles et apti ad id judicantur. Sic enim singulis officiis, 
administrationibus et praefceturis optime cantum fuerit, dum quisque, 
quae suae fuerint partes, et optime et integre imp,leverit. Quod si 
nagleetum fuerit, atque id tantum actum ut hominum, hoc maximum 
suborietur incommodum, ut officialis rem suam agens tantum caeteros 
omnes'perimat et perdat: quod semper evenisse experientia ipsa re
rum magistra didicimus, quoties dignitates et administrationes homini
bus, non hornines dignitatibus admini~trationibusve dantur. 

Et quum ecclesiasticae quieti multas quandoque praebeat mo
lestias, ejus auctoritatemque imminuat, quae bonesta quidem et lau-
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dabilia habuere exordia, sed per abusum temporum hominumque ar· 
rogantiam intollerabilia facta sunt, hinc est quod cum concessionum, 
indwtorum et concordatorum sive conventionurn aáusa, quae regibus 
et principibus christiania honestissima ratione et pio a.tfectü tam su
scipientis quam concedentis eo nunc demum deventum sit, ut spiritua
lium rerum et ecclesiarum jura pro majori eorum parte extra Ponti
ficis et apostolieae sedis facultatem sint, ita ut saeculares principes, 
jam nullo habito respectu vel discrimina cum hominum tum ecclesia
rum et beneficiorum, ea pro arbitrio quibuslibet conferant, et ad se
quendam eorum voluntatem pontifieas com pellantur; idcirco pro ec
clesiasticae dignitatis et libertatis tutela, atque in honorem Dei et 
pontificii ordinis illud maxime nMessarium foret, ut quae laxa nimis 
manu et oscitanter quodammodo principibus super ejusmodi per alios 
pontifieas concessa fuere, quaave nullarn habeant rationabilem neces
sitatem aut causam, contrahantur et constringantur, quae in abusum 
abiere interím corrigenies : quod nullo labore piis quibuscumque 
principibus suadari et persuadari poterit, cum non sit verisimile vene
randarn eorum matrem Ecclesiam, quae ipsos in veritate lucis rege
neravit, ab eis dehonestari et exauctorari posse, ac in his praesertim, 
quae pleno jure ad ipsarn pertinent. Quod eo minus moleste ipsos 
laturos putandum fuerit, quo spertius et re ipsa intuebuntur quod 
supra diximus, incolas et eorum locorum cives, in quibus beneficia et 
ecclesiae sitae fuerint, modo idonei sint, aliis praeferri. Quamquam 
vel hoc maxime eos ab hujusmodi ecclesiasticarum rerum abuau de
terrere poterit, quod in animarum suarum damnum et praejudícium id 
committant Quae res quan~o majoris est momenti et ad ecclesiasti
cam libertatern revocandam opportunior, eo majori et roaturiori indi
get consideratione et examine. Et quia omnis ab extremo ad extre
rnum transitus difficilis est, ideo haec primum moderanda maxima 
dexteritate forent, ita tamen ut istud agentes ea antiquandi signum 
contemplemur. Cujus rei jactura et indignitas tanta talisque profecto 
est, ut siccis oculis subire nequeant. Id enim vel ex eo natum non 
obscúre intelligimus, quod praeteritorum saeculorum avaritia et cae
citas in pontificibus inaana ad eo fuit 1 ut momentaneo po ene eorum 
commodo·aliquid a p~incipibus consequentes allecti, perpetnam Ec
clesiae sedisque apostolieae jacturam tantam posthabuerint privile
giis, indultie et hujusmodi vinculis et laqueis Ecclesiam captivantes, 
atque deformi naufragio eam subjicientes, 

Non minori praeterea indignitata ecclesiasticam rem afticiunt, 
quae de i n d u l g e n t i i s indecore et per summam imprudentiam 
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passim peccata sunt, eas oullo habito delectu invulgantes, ita ut plu
rimi etiam vel ioviti querantur ad eas adigi: quod quantum eoclesia
sticae dignitati et euctoritati officiat, quae scandala hominibus ponat, 
quantum de rebus nostris male sentiendi ansam porrigat, plus patet 
quam cujusquam indigest probatione. Quapropter et earum abusus 
omnino corrigendus fuerit, illud in prim is agen tes, ut quae Frl \tribue 
minol"ibus observantibus concessae sunt, prorsus revocentur: quum 
illud incommodi primum habent, quod eorum usu ordirtaria. e:pisco
porum jurisdictio non modo vilescit, sed funditus evertitur; deinde 
oimia haec et indiscreta veniae facultas peccandi licentiam pariens, 

. incentivum quoddam est delinquendi l superioresqu·e ad contemptum 
o-on modieum deducit. Idem de facultaté confesl',ionalia concedendi 
existimandum puto : quo maxime privilegio Sanc~ti Spirítus xenodo
chion insolescit, nec non alia quoque loca, quibu:s sola lucri ratione, 
nulla prorsus conditione ap posita , hujusmodi indulta fuere: quae 
postmodum ministrorum nequitia et avaritia ad 1antam viiitatem per
venerunt, ut cum in plerisque locis, tum apud G• ~rmanos, null us pene 
sit quaotumvis vili et sordido loco et cooditionE: natus, qui confessio
nale non habeat, in maximum supet·iorum su(1rum contemptum, et 
omnium scandalum, atque in animarum suarum peruiciern et perditi
onem, de quo expertus aliqua loquor. Hujuscemodi vero indulgentia
rum revocationis facilitstem et necE';ssitatem vel ex hoc magis pro~ 
hans, quod annus saecularia utilibus expiationibus rite dicatus jam 
instat, quo adventante jam receptum est nt omnea hujusmodi facnita
tes et concessiones suspandantur : quo anno elapso, quod super his 
statneudum penitus sit per multam considerationern cognosci poterit, 
quibus, quomodo, quantum, quando et quousque indulgere convenist 
discutientes, prout sanctitatis tuae prudentiae et benignitati visum 
fuerit. 

ln postremis autern Ecclesiae et summi pontificis curie basili
eae apostolorum Principis restauratio repo~oenda non fuerit, cujus 
aedis vastitas et naglecta ruina. maximae im. pietatis et ingratitudinis 
arguere nos potest erga eum, qui vera fuit fi. dei petra, rerumque no
strarum amplissimum colamen et fundaroer 1tum. Quapropter ad id 
omnibus viribus quisque pontifex . eoiti debe- t, ut quo potest citina et 
honestius hujus templi structura perficiatur, quod nullo pacto vel dif
ficile vel. ardnum videri debet. Nec enim deerunt tantae pietati ad 
cogen~am pecuniam honestissimi modi : atc 1ue inter eseteros is ma
xime promptus et expeditus esse vitletnr: , ut per apostolieae sedis 
nuncios ad hoc ipsum emiseos singuli rogen1 tur principes, ut quotan· 
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nis pro pietate sua rerumque affluentia et dignilate certam huic fabri· 
eae offerant pecuniarum portionem, per eorum ministros sive orato
res, in hunc usum erogandam, ita ut unicuique pro _portione sua li cea t 
cum architecto seu aedificii praeside rationem ponere, m~ifesteque 
cognoecere num in alios absumpta sit usus. Sanctitas quoque tua, 
sacrumque Collegium eandem sequuti rationem , vel potius eorum 
exemplo eseteros commoventes, in annos singulos et ipsi juxta eorum 
census mature cognoscendos se dignam oblationem faciant, omnibus 
ingeniis cavendo ne hujusmodi pecuniae ali o c onvertantur. ld quod 
magnifice et splendide, nec minus pie ab omnibus factum fuerit ; unde 
et merito venientia tempora, et nepotes cuncti celebrabunt. Cui si, 
quod speramus, pater beati!lsime, animum adjeceris, illud dubio pro
cui futurum fuerit, ut in hac domini specula, qua positus es, inter ho
mines adhuc agens utramque Hierosolymam etiam sudore tuo exaedi
ficatam conspicias, dum compositis moribus vitaeque norma tradita, 

· in hominum ment~bus coelestem, in terra vero aequata coelo machina, 
maximis sumptibus et laboribus, in augustisaima forma terrestrem in
tueberis ; quae cum perfeceris, merito felicitatern tuam omnea prae
dicabunt. 

Huic alia se infe1·t ut difficilior, ita gloriosior cura, nec ullo 
pacto dissimulanda vel praetereunda., quae maxime te, pater sancte, 
postulat, universarnque Ecclesiam. Nam cum annie jam super centum 
florentissimum illud Boemiae regnum ab Ecclesiae matris sinu mise
rum aberret, quod non absque totius Ecclesiae omniumque principum 
christianarum ingnominia et nota recensari potest, necessarium est 
ut pereuntibus fratribus et sociis, maximaque gregis olim dominici 
parte etiam per sanguinem nostrum opem feramus, ne quando cum 
rege nostro rationem ponentes, fraudem ei feciese videamur, cum 
illud. propheticum minime impleverimus per quod ·dicitur: Q u i a 
q u o s d e d i s t i m i h i , n o n p e r d i d i e x e is q u e m q u a m. 
Nam ques olim catholicae Ecclesiae luce Christus regeneravit, quo
modo in umbra mortis perire permittere possumus, cum a principibus 
et populis vere christiania circumsedeantur? magno etiam eorum de
decora et periculo: quae res non eas forte patitur difficultates, quas 
inanis opinio sibi fingit. Nam in celeberrima illo apud Viennam con
ventu, in quo ser. imperator Maximilianus et Pannaniarum rex, ejua
que filius ad praesens Pannoniarum et Boemiae rex, nec non Polonum 
rex, atque omnes fere Germaniae illorumque regnorum principes, una 
cum duobus reverendissimis cardinalibus Strigonensi et Curcensi 
olim, nunc Salzpurgensi, nec non omnium fere principum christiana-
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rum oratoribus interfuerunt ( mens. juJ. 1515), dum 'illic nuncium. apo
stolieae sedis agerem, memini me plurimos ibidem illius regni proce· 
res et nobiles viros vidisse, atqu~ ab eis his auribus audisse, se iniquo 
admodum animo hujuscemodi ab Ecclesia alienationem suam ferre. 
Cujus rei etiam apud me, qui apostolicam hane sedem referebam, mi
serabilei! querelas deposuernnt , illud quodammodo querentes, quod 
sanabile alioquin illud eorum vulnu~ negligeretur, nullis interim aux.i
liis adhibitie: quod quia multo aft'ectu ab ipsis ex.primebatur, non 
abeque magno dulore intelligi poterat. Intuebar enim eos suJ.vitate 
matris Ecclesiae affici, desiderioque ad ejus gremium redeundi : quae 
si vera. sunt, ut ego sensuum meorum testimonia vera assero, quis 
pudor est aut quae negligentia, ne dicarn impietas, opem quodam
modo poscentibus non ferre, ei~que suppetias non ire, cum necdum 
de ipsis conclarnatum et ad san um uicera coire possint? Huc vires, 
buc animum, buc opes, buc dignitatem et auctoritatem tuam converte, 
qui triplici redimitus diadamate Christum refers, qui vere ejus episco-. 
pua et speculator esse cupis; atque ab ea, in qua positus es, specula 
abeuntes retine, errantes dirige, lapsos erige, aegros cura et pereun
tes serva. Haec tua sit !aurea, Thracibus devietie potior, deliciis omni
bus suavior, auro, gemmis vitaque ipsa charior. Nam quid Turcha 
nos timeat, quid stulte ei tot saeculis minamur ut devietus veram pie
tatem agnoscat, sí qui dudum nobiscum versati sunt et propamodum 
nati, a nobis abstrahuntur, et interím negliguntur? Sit satis superque 
buc usque nostrae induisiese ~egligentiae. Numquid et ultra torpebi
mus, et egregia corporis nostri membra in int erituru da bim us, ut ser
pente ta be, pestis cetera conficiat? Nullarn jam patinntur tempora 
ampliorem moram, jamque eo redacti sumus, ut non pietate, honestate 
aut charitate, sed necessitate ducti id agamus. Interpellat et provocat 
atque inatat potentiesimus itemque a cerbissimus hostis, qui nuper Pan
noniae fine& intravit: Belgradum oppidum munitissimum, et per quod 
in universam regionem facilis patet ex.cursus, magna vi, multaque 
strage in ditionern redcgit, sic ut sit ejus arbitrii in Christianissimum 
regern impetum facere. Quod adeo majori subjacet discrimini, quo 
ejus rex necdum per aetatem verum regis munus impJere potest. Pu
eriles namque annos non excedit, proceresque regni et principes, una 
cum e~clesiasticis hominibus multiplicibus laborant seditionibus; ita 
ut res ipsa in apertissimo sit discrimine, praesentissimumque postulet 
auxilium, de quo vel ab hoc Ecclesiam sollicitarn esse oportet, quod, 
ut audio, rex ipse ex testameuto patris sub pontificis tutela posi
tus est. 
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. Occurren,dum igitur est tanto periculo, nec inepte quidem, pri
mum hoc si pr•:>babitur modo, ut eo mittatur legatus, vir doctrina et 
prudentia insignis, nec non rerum gerendarum peritus ; unaque theo
logi aliquotet concionatores, qui per regern de tuto accessu;vcauti, ad 
principales ejns loci urbes emissi, assidue concionantes, ad verarn 
pietatem eos 1.a·ahant, quod ex his quae tunc, dum ibi agerem, intel· 
lexi, audivi et vidi, non difficile putarem. 1ntet"im et per idem tempus 
procuranda. esset sincera ecclesiasticorum et principum secularium 
redintegratio, in hoc maxime signum rem omnern dirigendo, ut in 
gratiaru redeuntes, unitie animis et viriblll> in Turcham essent fortio
res ; ad ejus impetus saltem retundendos et arcendos, cui utinam in 
te•.npo're aliquem obicem opponere valeamus! Esset autern ad hujils 
rei perfectionem summopere utile et necessarium, ut mutua esset in
telligenti& inter Poloniae regern et magnum magistrum ordinis Teu
tonicorum, ante p ace aut induciis inter ipeos p ac tie, ad hoc ipsuru con
verei et considerantes, ut per quarolibet occasionem eorum alterius 
aut utrorumque viribus et armis libere possemus uti advereus hostem, 
in aventum quod contra eum indieeretur belium a Christiania vel pro 
eorundem tutela ita ·expediret. Ad quod maxima esset ipsius Polo
niae regis opera, tum ob ejus singularem virtutem et potentiam, tum 
ob id quod Pannoniae regi patruus existit. Quibus rebus vel in ordi
nem compositis, Moscovitarum finitimorumque populorum ra ti o in
eunda eeset, ut et ipsi verarn amplexantes pietatem, sociis armis nobi
scum ad versus communem hostem junge~entur; quod si miseratione 
divina ad effectionern deduci posset, satis dubio procui virium ad in
vadendum, nedum ad repellendum hostem nobis esset, atque adeo ut 
ad recuperandi Constantinopolitani imperii spem erigi poseamus; quod 
aliquot ante seculis christianorom principum discordiis, non eine ma
gna jactura, respublica christiana amisit. 

Et quum de principibus eorumque discordiis et simultatibus ali
quid diximus, locus admonet ut de Caesara et Gallorum rege, qui per 
multum sanguinem dudum obstinatis anim is disceptant, aliquid dicamus, 
qui quum intra Italiam atque extra numerosis exercitibus se se invicem 
petant, illud fora minantur, ut caeterie principibus alterutrius arma et 
fortuna sequutis, per maximam stragem miserabilem exituru res sor
tiatur, et cadmia victoria afflicti, illud apprime eveniat, ut victores a 
victls non dignoscantur, attritis et attenuatis utrorumque viribus, opi
bus at armis: quod quanto futurum sit universae reipublicae detri
mento, quanturuque virium communi hosti allatururu sit, nemo est qui 
non intelligat. Quapropter maxime necessarium esset legatis ad utros-
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que, nec non ad Angliae potentissimum regem destinatis, per eos 
omni studio et opera. inter ipsos pacem compoqere, vel saltem longio
res inducias utriusque animos et arma ad Ungariae defensionern omni 
exhortationis genere convertendo ; quod ide? sanctitati tuae roagis 
proprium et minus diffi.cile futurum est, quum quod uterque tibi defe
rat, omnes plane intelligunt. Et ut obiter in bujuscemodi tractatione 
maximi momenti res non praeterea tur, per eandem legationem, et eam 
maxime quae ad Caesarem destinabitur, elaborandum fuerit, ut per
niciosa illa lutheriana pestis funditus evellatur, ad ea quae jam per 
Caesarem contra ipsarn edicta fuerunt prosequenda intenti, ita ut si 
possibile fuerit monstri illius memoria prorsus excidat. 

Circa justitiae administrationem plurima occurrunt, quae resti
tuaoda et reformanda videntur, quae tanto majorem exigunt curarn et 
sollicitudinem, quanto justitia ipsa, virtutum regina, sola beatae et fe
lices eas reddit urbes, in quibus incorrupta habetur et viget, eine qua 
nec ulla hominum societas, nec ulla vi~ae honestas consistit. Quam
obrem de hoc primo laborandum esset, ut cardinalis qui pro tempore 
pr~~.esidebit, in subeignaudis justie supplicantium libeHis is eligatur et 
deputetur, qui probitate, doctrina, judicio et affabilitate conspicuus sit, 
ad laborem firmus , ad studia promptus, ad audiendos collitigantes 
procuratores et advocatos patiens, gravis et benignus, et super omnia 
muneribus incorruptus, nec babendi a vid us; cui certus assistat in ne· 
gotiis referendariorum numerus juxta juris disposition~m, qui quum 
excrevit in taediosa.m et nimiam multitudinem~ ideo quemadmodum 
in bis, qui de gratiasis referunt libeHis supra diximus, resecandus, 
doctioribus, melioribus et peritiori bus retentis: quod si numerum a 
canonicis legibus praescriptum excedere liberat 1 duodenarium non 
transgredi apportunum esset. Quibus officio suo per summam integri
tatem fungen~ibus, illud maxime laudandum esset, quod sanctitas tua 
privata aut in cubiculo nulli prorsus libelio subscriberet, sed omnes 
ad praeaidern justitiae rejiceret, ne ullis fraudibus aut erroribus quid
quam minus legitimum, quod saepius vis-qm est, exiret, quum ~pud 
pontificem aliud agentem discussioni aut exaQJini rerum propositarum 
non sit locus aut tempus: quae res non observata, inextricabilibus 
difficultatibu@ causas promit, maxima suJomorum pontificum molestia, 
quod experientia rerum magistra nobis indicat. Quod si quispiarn vel 
quia quae justa sunt sibi denegentur, vel quae injusta advarsario eon· 
cedantur, conqueratur de praeside, et de his qui referunt, illud agen
dum essetut ejus qu,erela per referendarium coram pontifice propo
neretur, in his diebus qui pontificiae signaturae dee1·eti sunt, in qua 
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et cardinalis ipse praeses et referendarii conveniunt; et ibi tunc ma
teria discutiatur, agnoscendo num juste an injuste q uicquam ·per sig
natorem actum sit : quod si inviolatum servetur, ipsius justitiae admi
llistratio quantum ad Fignaturam 'optime et debito modo procedet. 

Quantum vero ad alia urbis tribunalia, quibus jus est sentantiam 
dicere, solertiori quoque cura providendum est, et primo circa tribu
nal R o t a e, quod est fara to tius orbis universala judícium, pontifi
cisque manus dextera, cavendum esset, ut, si qui in ca sunt vel quan
doque futuri sint, j uris scientiae ignari, inepti, iniqui aut corruptibiles, 
eximantur, in eorum locum meliores sufficiendo. Verum quia id ma
ximae esset notae cuicumque id contingeret, ut inde amoveretur, et 
eredibile sit ab unoquoque hujusmodi dedecus deprecatum iri, per 
quosque possent intercessores, nec facile esset rogantium precea et 
importunitatem a sanctitate tua sustineri, illud revocandum in usum 
esset, quod alias optime provisum fuit, ne cuiquam episcopo liceret in 
Rota causarum a~ditorem esse, et ut ejus locus qui ad episcopalern 
dignitatem vocatus esset statim vacaret: quo ingenio, si qui essent qui 
ad id munus winime apti viderentur, ne inaigni adeo nota damnaren
tur, possent ad episcoparum ordinem vocari j nec incongrue quidem : 
possent namque qui ad judicandum incommodi ISUnt, ad episcopalern 
dignitatem, tametsi magnam, opportune accedere, secundum eorum 
gradum et benemerita ad majorem vel winorem episcopatum eos pro
movendo: quod si qui propter eorum dernerita et in justitiam inde re
jiciendi fuerint, tunc honeste satis cum eis actum esset quamodocum
que eos amovendo, ne ulterius male agendi facultas ipsis esset, et ut 
eorum exemplo caeteri in officio melius et rectius persisterent. 

Porro consentaneum et condecens valde esset, ut bis ipsis audi
toribus Rotae certa statuerentur salaria ultra ea quae a notariis con
séquuntur emolumenta, quinquaginta puta ducatus quolibet mense. 
Nec tamen eorum ut dicunt propinae et sportula.e eis essent subtra
hendae, quamquam probandum esset, ut iis modus et }imitatio quae
darn imponeretnr, atque illud maxime praecaventes ne causae immor
tales fierent. Horum notariis, his quoque qui ad registrum deputati 
sunt, opus est etiam occurrere, illud decernentes, ~t ipsi et non per 
substitutum suum exerceant officium, et praacipue in examinandis te
stibus j et ut ipsa registri scriptura et solutio, quam pro mercede sua 
exigunt, oooderetur et limitatur: quae jam piures annos nulla ratione 
crevit, quod manifeste deprehenditur, si pretia notariarum computen
tur. Nam quae superioribus annis aureis quingentis nummis vende
bantur, nunc super duomillia nummum aureorum em un tur j tantum 
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exactiones et extorsiones excrevertl1 adeo invaluit contra publicarn 
utilitattlm quorundarn sitis et avaritia. Res profecto abominabilis 
et detestanda! Itaque illud apostolica sede et pontifice dignius vi
deri potest, ut hujusmodi officia viiescant j et viliores sint judicatu
rae, quam per multorum ac infioitorum pene hominum expilationem 
majoris sint pretii. 

Eodem modo de tribunali allditoris C a m e r a e quoque dicen
dum arbitror, cui tot et tantae conceaeae sunt facultates, et super fa
cultates tot et talia permittuntur, ut quod prius quatuor millia doca
tibus vendebatur, nunc triginta ematur, adeo quaestuosum effectum 
est. Quapropter multa detrahenda, inhibeoda et moderanda ipsi au
ditori essent, nec aliquo pacto pati, ut praeter facultates suas quic
quam ageret; quod et de e jus notariis simili modo faciendum erit, 
prout supra. 

Vicarius quoque potificis quum et ipse jus dicendae habet sen
tentiae, quantum ad ejus facultates considerandus et reformandus erit, 
singula ad pristinas ejus institutionos redigendo. 

De senatore Urbis et reliquis Capitolii judicibus, penes quos 
urbanarum rerum omnium et civium jus est, eadem fere consideranda 
sunt: nam et ii omnes ab eorum institutionibus maxime lapsi sunt, 
multaque ipsis quae vicis suae fuerant, adempta j plurima quoque 
extra eorum privilegia et concessiones in abusum et desuetudinem 
abierunt. Quapropter reformandae eorum constitutionea essent, et 
statuta confirmanda, subtractis et amputatis redundantibus, et quae 
minus apportuna sunt ad integram et solidarn justitiam cuncta dispo
nendo. 

De Urbis quoque gubernatore, quae persona est ecclesiastica, 
non parum multa etiam cogitanda essent, qui ab elapsis non multis 
temporibus multas occupavit sibi et in civilibus et in criminalibus 
facultates, per inconsideratas pontificum coocessiones, quod legitimis 
suis temparibus minime agebat. Erat enim proprium ejus munus 
caetera tribunaHa speculari, ac omnes eorum winistros in officio ac 
intra justitiae limites contioere, quamdam veluti censuram agens. Cu
jusmodi officium ut restituatur, Romani maxime cupiunt. Quinimo 
in his quae vacante sede a Collegio et futuro pontifice petebant, vel 
hoc in primis posuerunt. 

Ut au tem de Urbis tribunalibus generaliter dicatur, illud maxime 
expedire videtur, ut singulorum origines, institutiones, jurisdictiones, 
statuta et concessiones, quae optima primum fuerunt, sed decursu 
temporis depravata sunt, et ita id ferente aetate, quae prona ad ma· 

XV. 80 
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Ium nullos ordines ernaculatos servat, alterata et corrupta, ut ab 
eorum auctaribus et conditoribus vix agnosci possint, ad tirannidem 
pene conversis bi~J, quae ad justitiae tutelam excogitata fuerunt, tur
pis quaestus gratia, nec alia de causa quam cúm multiplicem roagis 
majoriquA auctoritatc fuitam hujusmodi magistratus vel officia emun
gandi argentum habuerit facultatem, majori etim pretio venundentur: 
quae res profecto rem omnern publicarn et urbes pessumdat et evertit. 
Verumtamen cum nullum ait inconveniens s~cundum varietatem tem
porum humana quoque variare consilia, si primaava illa magistratuum 
et officiorum puritas et integritas permaoere non posset, cum aliquod 
tempori et consuetudini prudentiorum sententia omnino indulgendum 
sit, non improharem ut aliquid remitteretur, sed caute et moderate, 
ac eo tandem modo ne ad expilationes et injustitiam aperta fenastra 
videretur aut ansa porrecta, quod roagis prudentia tua, quum in rem 
praesentem veneris, quam alicujus censilio firmari poterit. 

Oirca au tem , modum gubernandi, quae sub ecclesiastica dition e 
immediate sunt, multa equidem occurrunt, quae maximo indigent tum 
consilio tum:rerum us u. Et primum quidem ordinariae legationes hae sunt: 
Avinionensis, Patrimonii, Perusinae marcbiae et Bononiensis. Optime 
consuitum de his videbitur 1 si nec perpetua, nec ad alicujus vitam 
fiant aut tribuantur, sed ad biennium tantum, atque his dernum car
dinalibus, qui sanctitatis tuae judicio ad eas babiliores et commodi
ores videbuntur. Qui, si hac aceedeute conditione pnuperes quoque 
et exigui cansus fuerint, roagis apportuni existimentur : eis enim ad 
dignitatem sustentandam per biennium optime cautum fuerit, intra 
quod tempus, prout eorum exígent merita et virtutes, de vacantibus 
beneficiis providari poterit. Necessarium autern arbitror, ut qui hu
jusmodi legationis onus suscipiunt, id propriis humeris aubeant; quod 
ad ejus provinciae ornamentum et quietem maxime conducturum pu
to. Vitatis his incommodis, quod ministrorum et subdelegatorum 
opera, ad quos non immediate pertinat subditorum ratio et cura, in
currere necessarium fuerit .. 

Hoc idem in omnibus arcium et urbium oppid() rumque praefectis 
et gubernatoribus, nec non ceteris officialibus per ecclesiastica loca 
deputandis, ut non ultra quam ad biennium concedantur, id quoque 
hominibus probis et ad id commodis, quorum actionea et officia, ut 
dirigantur et recte impleantur, omnea interím et singulos ab injuria 
vindicando, illud ad unguem omnino observandum proponerem, ut 
quilibet officialis, tam urbanus quam qui extra urbem officium exer
cent, in urbe sufficientes exhiboret vades et fidejuasores de legitiroa 
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officii exercitatione, et de parendo per censores contra eos judi~to. 
Nam censores ejusmodi instituendos omnino censeo, quibus jus sit 
omnes querelas et libeBoa adversus officiales omnea et magistratus 
audiendi, et contra eos sentantiam dicandi per summum jus, qui in 
fraude deprehensi aut d ela ti, calumniam non diluissent: quod ad con
tinendos in officio hornines multum referret. Nam quos honesti et 
justitiae ratio non continet, poenae et Rotae timor cohiberet1 atque 
hoc efficeret ne dintius quisque in malo perseverara posset. J usti 
vero et aequi observatores integrique hornines sic maxime dignosce
rentur, atque pro eorum meritis auctiores commoditatibus et honori
bus iri dies fierent, quorum emulatione plerique etiam traherentur, et 
exemplo tum honorum tum· malorum eaetari ad bene agendum exci
taran tur. 

Quoniam vero pro rebus exiguis et parvi momenti qui essent 
laesi et oppressos se cognoscerent, R o mam petere nihili curarant j 
qui autern gravius vexati essent, propter paupartatem vel itineris in
commoda dispendium hoc urb em petendi facile ferre nequirent: ideir
co huic incoromodo opportuno auxilio occurrentes, ne quis alterius 
inopia tutum se arbitretur, opus esset, ut in ultimis sex biennii mansi
bus censores et quaestoreB et qui ad id deputati fuerint, singula quae
que Ecclesiae oppida lustrantes, cunctis se se exhiberént, facultatem 
singulis praebentes libellos ~t querelas porrigendi j qui confecto su
per his processu de singulis referrent ad syndicos seu censores. 

Quum autern his temparibus nostris apostolica sedes aere alieno 
gravata, opibus et redditibus suis exhausta admodum reperiatur, cum 
ob multa, tum oh novorum officiorum institutiones a Leone X. factas, 
quibus Ecclesiae redditus et proventus magna ex parte assignati fu
erunt in receptarum pecuniarum compensationem, e quorum numero 
sunt quas p o r t i o n e s r i p o e appellant, et ejusdem praesidentiae, 
cubicularii, scutiferi et milites sancti Petri, quae omnia a Leone X. 
inatituta sunt, et capiunt centum et triginta millia ducatus ex redditi
bus Ecclesiae in singulos annos; nec ejusmodi officia debeant in 
grave praejudícium eorum, qui suas pecunias exposuerqnt, abrogari 
et annullari, atque sub apostolicarum literarum fide pontificisque tot 
hominibus non liceat fraudem facere: quod tamen quantum ad offi
ciorum abolitionem alias per Pauium Il. tentatum fuit in abbreviato
ribus de Parm. minori, atque a nonnallis aliis pontificibus in aliis 
officiis, ut referunt Platina in Paulo II. et Volaterranus in Sixto IV. 
et Alexand.ro VI; hoc vero turpissirnum et dignitata pontifieia maxi
me indignum esset, nec nulla aequitas ferre posset: ad quod illud 

80* 
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dubio procui consequeretur, ut pontificibus futuris nulla prorsus habe
retur fides, nec eis de caetero facile foret in apostolieae sedis neces
sitatibus quanturuvis urgentissimis aliquid ab aliquibus accipere: qua
mobrem Ecclesiae et apostolieae sedis indemnitati, nec non ·officiali
bus consulentes, illud agendum esset in primis, ut unus vel duo ex 
cardinalibus deputarentur, una cum hominibus probis et computandi 
arte peritis, qui omnes ecclesiastici !status redditus et proventus intel
ligerent, atque manibus ipsis a Leonis X. assuroptione ad ejus obitum 
de pecuniis et redditibus omnibus pro tempore pontificatus sui receptis 
et expensis rationem et computa tractarent et cognoscerent, intelli
gentes exacte quid, quantum et quomodo, quare et quibus ministris 
dispensatae fuerint, recepti et expensi rationem afferentes: quo co
gnito, illud certe mihi persuadeo fore ut multa intelligerentur, quae 
hujus sedis debita multum allevarent et minuerent, Cujus rei dili
gens exquisitio hoc etiam commodi afferret, quod in futurum hujus 
sedis bona et redditus non adeo impudenter et per summam licentiam 
introverti possent, illo jam declarato quod essent hujus injuriae et ra
pinae oculatissimi vindices. 

Ut autern Ecclesiae redditus in officiis novis absumpti restitu
antur, opportunum esset ad extinctionem animuru applicare, citra ta
men officialium damnum, hoc modo ut vacantia non ulterius alienen
tur, sed per obitum extinguantur. Extinctorum autern redditus et 
emolumenta apostolieae Camerae accrescant, de quibus sanctitatis 
tuae arbitrio postmodum disponatur. Eveniet porro, ut non multo 
temporis decursu vacantibus fere omnibus, Ecclesiae redditus redin
tegrentur. 

Est et alius modus ad hoc, nec judicio meo improbandus, ut 
scilicet cum vacantibus beneficiis hujusmodi officia commutentur, ad 
emolumenta et census propartione habita, nec non personarum quali
tate, dignitate et sufficientia considerata. Et quum inter hujuscemodi 
officiales aliqui sunt uxorati, pueri atque alias ad clericandum inha
biles, iis pensionibus satisfieri recte posset, aut eorum fratribus ac 
filiis ad obtinenda beneficia aptis et capacibus de proportionata bene
ficiarum summa providere, prout melius visum fuerit; quamvis eisdem 
quoque incapacibus aut clericare nolentibus assignari etiam possent 
pensionea non intitulatae, et qui loco beneficii non essent, nec propte
rea ad officium et quotidianas precea tenerentur: talium enim pensi
onum capacea sunt uxorati et irregnlares, qui nihil nisi temporalia 
habent. Atque iste esset, judicio meo, certus et facilis ad officia, 
ut possint ea etiam vendere aut aliis cedere. Eodem modo conceden-
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dum esJ>et, ut, pro una vice tamen in vita vel articulo murtis, hujus
wodi pensionea possent transfeni. 

Alio etiam modo affl.ictis Ecclesiae opibus, ejusque paupertati 
occurri posset, maxime abs te, pontifex, qui auctoritato et probitatc 
apud principes illu&tris es, incluci et perfici posset, ut, quemadmodum 
apostolica sedes concedit privatis praelatis, quorum ecclesiae sunt 
oneratae debitis, ad certum tempus ecclesiarum vacantium in eorum 
dioecesi fructus primi anui percipere, ita sanctitas tua in ecclesiae 
propriae, hoc est universalis subventionem, disponeret, ut ex omni
bus beneficiis vacantibus, praeter ca quae ad eorum expeditionem in 
cm·ia persolvuntur, primi anni fructus sibi reservarentur, quibus per 
breve tempus coactis et retentis, tantum pecuniarum haberetur, ut 
officia extingui et debita caseari possent: nullo interím sensibili aut 
gravi damno beneficiis aut pt·ovinciis affectis, quorum .sanctitas tua 
absolute est dominus, ea potestate, ut possit eorum redditus et pro
ventus quomodocumque in libitos usus convertere. Qua in re nulla 
a principibus aut a populis dif:ficultates haberi verenduru esset, cum 
ejusmodi ,ecuniarum seu fructuum exactio nisi ad officiorum extin
ctionem conversa fuerit. Ex quo magna consequitur utilitas omni
bus provinciis, quibus non esset opus in eorum expeditionibus tot 
ofticialium crumenas implere: id quod si diligentius consideretur, 
quicquid omnibus allatururu sit commodi, facile quisquis perspicet·e 
potest. 

Posset et illud decerni quod, oflicialibuá a Leone non institutis 
non liceret of:ficia hujusmodi vendere aut in alios transferre. Ex quo 
eveniret, ut per obtinentium obitum facile extinguerentur, citra eorum 
injuriam, tum ex eo quod benignitatc pontificis usque ad eorum vi
tam conservala videri possent. Ad quod forte nulla obligant jura, 
quia pontifex ex ejus dispositione futuru successori legem non impo· 
nit, sed quod facere debet solum judicat; tum etiam quia talia de 
jure per ipsos officiales vendi non possunt. Et quamvis videamus illa 
quotidie vendi, hoc tamen est mera pontificis gratia et indulgentia 
dantis licentiam : verum si huc non concederet, non propteroa dice
retur intulisse eis injudam. 

Posset praeterea sanctitas tua interím quod officia extinguun
tur, 'exigere in omnibus provinciis ab universo clero tam saeculari 
quam regulari, caritativuru quod dicunt subsidium. Nam 
cum ipse sis universalis episcopus christianae Ecclesiae, non est in
conveniens, maxima incumbente necessitate, illud idem petere, quod 
particulares ecclesiae a pat·ticularibus eorum ecclesiis postulant. 
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Si quando emitterentur ad religionum seu monasteriorum visi
tationem aliqui visitatores prudentes et rerum periti, qui tamen de 
eorum Ordinibus non essent, bonis utique viia ac rationabilibus per 
aliquot annos agentes, illud certe efficeretur, ut pro imminentibus 
Ecclesiae necessitatibus non mediocris pecuniarum summa cogeretur. 

Quod si officialibus etiam aliqua feuda officiorum loco concede
rentur, plurima officiorum extinguerentur. Sunt enim multa oppida, 
castra, villae, et hujusmodi plurima, ex quibus parum aut nihil perci
pit Ecclesia, quae si in duas aut in tres generationes concederentur, 
multos invenient permutatoreB cum eorum officiis. Idem quoque de 
officiis dico, quae in terris Ecclesiae per singulos annos distribuuntur, 
nt sunt praeturae, capitanatus, arces et similia, quae offi.cialibus ad 
eorum vitam co11cedi possen t, dirnissis officiis; ita tamen ut pro eorum 
administratione sindica tui, ut sup ra meminimus, nihilominus su bja
cerent. 

Essent et alia non parum multa examine et consideratione ma
tura consuleoda et corrigenda, quae quum in volumen excrescerent, 
sub his quae dicta sunt comprehendi poterunt, vel per consequentiam 
ad ea derivari. Quamquam et quaedam supersint, quae commodius 
coram et vivis verbis exponi, quam litteris committi desiderant ; quo
rum ego rationem, si Deus annuerit, tum dernum inibo, cum mihi 
dabitur praesens praesentem sanctitatem tuam venerari. Cujus de
siderio incradibili cum universa haec romana ecclesia, totaque Italia 
teneatur, ego vel in primis eram, quod honestius aut utitius leniri 
posse non videbar. Quandoque absenti quoque utcumque poteram 
adesse, cogitationes meas, quando alia non possum officii obsequia 
in sanctitatem tuam dirigens, quae quum ad publicae christianae pi
etatis utilitatem, apostolieaeque sedis dignitatem, nec non beatitudi
nis tuae gloriam conversa sunt, non dubito quin summa benignitatc 
a bs te suscipiaotur .... · •• " 

N) 551-ik laphoz. 

VI. Hadrián pápasítgn. 

Girolamo Negronak néhány akkori levele élénken festi azon 
benyomást 1 mellyet VI. Hadrián pápasága Rl,mára tett. Néhány 
töredéket itt közlünk azokból: 
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- Az, amit a hírnök mond a pápáról, a következő : Elöszőr 

is ami az általa felvett nevet illeti, ön, mint hiszem, már tudni fogja, 
hogy VI. Hadrián, erre nézve már feleleveníttetett a Sándor pápára 
készitett verspár: · 

Sextus Tarquinius, Sextus Nero, Sextus et iste, 
Semper et a Sextis diruta Roma fuit. 

Mondja továbbá 1 hogy óhajtja a békét s a keresztények ügyét 
rendbe hozni, evégből a törökök ellen háborut akarván indítani, s 
hogy nagyon számit a mi velenezei urainkra, kik iránt sok jó indu
latot mutat. Hogy windennap hajnalhan misézik s hogy nagyon 
szereti a kerteket, amiért is tudakozódott a Belveder-ről; s mondja, 
mik.ént el akarja azt zárni, hogy ne volna többé nyilvános. Bogy 
erőteljes ember, jóllehet ugy h ordja vállait mint egykor San Giorgio 
bíbornok; hogy szeret gyalogolni ; és koráról, hogy május 7 -én fogja 
hatvannegyedik é vét betölteni. Hogy felette makacs em ber, külö
nösen pedig a vallási dolgokban. Mondja, hogy egyik unokaöcscsé
nek egy hatvan aranyat jövedelmező javadaimat adományozván s 
azután egy száz arany jövedelmü megüresedvén, miután az ezt töle 
kérte volna, magához hivatá öt s a legkeményebb szemrehányás kö
zött azt mondá neki, míként a hatvan aranyat jövedelmező javada
lom elég volna arra, hogy belöle megéljen. De nem bírva ellenál
lani a sok rimánkodásnak, neki adá a ~:~záz arany jövedelmü java
dalmat, hanem előbb oda kényszeríté öt, hogy mondana le az elsőröl ; 
mart nem akarja hallani 1 hogy valakinek egynél több javadalma 
volna; és gyakran akként nyilatkozik, h~gy a javadalmakat akarja 
ellátni emberekkel nem pedig az embereket javadalmakkal. lsten 
tartsa meg öt ezen szándékában s adjon neki eröt annak valósitására; 
de attól tartok, hogy amint egyszer ezen Lethe vizéböl ivott, elfeledi 
mindezen üdvös gondolatait, főleg azért mert N a t u r a n o n t o l e
r a t r e p e n t i n a s m u t a t i o n e s .... 

- A pápáról szállongó eme hírek következtében visszatértünk 
Rómába, félretévén minden, döghaláltóli félelmet. Ugy hiszem, hal
lotta már ön, hogy ö szentsége hajón Speziába érkezett, s innét Ge
nuába körülbeltil husz mérföldnyire; s vizen kell jönie egészen San 
Paol.oig, innét pedig San Pietroig; mostan el fogván maradni a La
terán egyházba való bevonulás majd a döghalál miatt, melly a szom
széd kórházban s ezen vidékeken uralkodik, majd azért mert nincs 
pénzünk, ami ismét egy másik döghalál. Hanem az érintett ünne
pély Mindenszentek napjára fog halasztatni. E város végt·e szaba· 
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dabban kezd lélekzeni annyi viszontagságai után, s majdnem általá
nos itt az öröm ; ruondom, majdnem, mert azok, kik a meghalt pápa 
után élösködtek, természetesen nagyon fájlalják veszteségöket. ... 

Mondják, hogy a pápára ötezer javadalom adományozása vár. 
A pápa mult vasárnap azaz e hó 17 -én misézett Genuában s némileg 
megvigasztalá ama szegény várost, melly kisarczoltatása következ
tében annyi kárt szenvedett. ... 

A pápa jöttéről elterjedt eme kedvező hir majdnem egészen 
elfeledteté a döghalált ; mindazáltal minden nap körmenetek tartat
nak s valamennyi képek, feszületek és szentek körülhordoztatuak, 
amint az illyen esetekben szokás, és mondják, hogy számos nagy 
csodák történtek. A többek közt, hogy a Boldogságos Szüz egy 
képe, melly a Santa Maria in Portico egyházban tartatik, a Zsidó
téren körül vitetvén, egy zsidó nő c u m a v e r t e r e t o c u l o s, 
c o e c a fa c t a e s t; s hasonlóképen egy zsidó a v e r t e n s o c u
l os, c e r v i c e s t. e t i t i n v e r s a j s többé nem is me nt az vissza 
helyére. Egy anyának pedig egy beteg fia lévén, azt a szent Ágos
tonról nevezett Boldogságos Sziiznek ajánlá fel s azonnal egészséges 
lett s most mindennap magával viszi a körmenetre. A körmeneteken 
nagy sokas&gu félig meztelen fiatalok magokat ostorozva irgalom
llrt kiáltoznak j ugyszintén férfiak hasonlóképen öltözve és csele
kedve, mindnyájan igy kiáltoznak m is e r i c o r d i a; utánok az öreg 
asszonyok mennek egy csoportban s kezökben égő gyertyákkal, ugy 
s1ránkozván, mimha naponként százak hullanának el az utczákon. 
Lássa ön, minö csodálatos a nép emez áttérése a g r a e c a su p e r
s t i t i o n e a d s a n c t i s sim am r e l i g i o n em. A bika bálvá
nyozásának tévelyétől annyi és olly könyörgésekhez tértek át, hogy 
nagyobb ajtatosság akkor sem vala tapasztalható, midön az emberek 
ezrenként hullottak ... 

Pápánk hosszu és fáradalmas hajózás után folyó hó 28-án, 
melly sz. Ágoston napja volt, tizennyolcz gályával Ostiába érkezett, 
husz hajót még hátrahagyván, Ő szentségével, de más hajókon, 
érkezett meg nyolcz bibornok is, kik különböző kikötökben vétettek 
fel, hová az ö üdvözletére siettek. Az emlitett nap reggelén meg
érkezvén tehát Ostiaba, 19 órakor mindnyájan lóra ültek és San 
Paoloba mentek, hol a pápa azon éjszakát a ezerzeteseknél tölté. A 
portua-i kapunál, melly San Paoloba vezet, a rómaiak egy szép di
adalivet kezdettek készíteni, amellyre már ötszáz aranyat költöttek. 
Ennek müvészei, Portio iker-testvérek, a megboldogult Porcaro püs
pök öcscsei valának. Ű szentsége értesülvén erről, megparancsolta, 
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hogy a munkát ne folytassák, az illy diadalivak pogányokhoz s nem 
keresztényekhez és azérzetesekhez lévén illő ; B igy a munka bevég
zetlen maradt. 

Nagy vita támadt a bibornokok és pápai ministerek között afe
lett 1 hol koronáztatnék meg a pápa. A bibornokok nagyobbrészt 
azon véleményben valának, hogy a pápának San Paoloban kellene 
megkoronáztatnia, hogy ekként megkoronázva és pápai öltönyben 
vonulna be Rómába ; azonban a pápa ügynökeinek azon véleménye 
győzött, hogy ö szentsége a azokott helyen azaz a Sz. Péter lépcső~ 
zetén koronáztatnék meg; és igy másnap reggel valamennyi bíbor
nok s az egész udvar kilovagolt San Paoloba. A pápa csendes misét 
mondott régi azokása szarint egy nap sem mulasztván el misézni ; 
azután lement a kolostorba, hol összegyülve valának a bibornokok, 
kik rendben mindnyájan kezet csókoltak neki, anélkül hogy egy 
szót szólottak volna. Azután együtt a templomba tnentek a nagy 
oltárhoz, s néhány könyörgés elmondatván, a pápa egy, az oltár me
gett levö pápai azékbe ült s a bibornokok egyenkint hódolatára meu
tek mindannyian, akként amint az a kápolnában szokás. Ez meg
történvén, a pápa és a bibornokok a sekrestyébe vonultak s ottan 
mintegy fél óráig gyülést tartottak, mellyben - mint mondják -
ö szentsége elöször is megköszönte megválasztatását ; azután késő 
megérkezésének okait adá elö, végre pedig a bíbornokokat azon szi
vességre kérte fel, hogy a számüzötteknek és gonosztávöknek ne 
adnának menhelyet palotáikban s engednék meg, hogy a poroszlók 
a törvény végrehajtásának tekintetéböJ házaikba bemehessenek s 
igazságot ezolgáltathassanak, és hogy mindenki tenné le a fegyvert ; 
amibe mindnyájan e g y h a n g u l a g b e l e e g y e z t ek. Ez meg
lévén, lóra ültek, a pápa pedig elfoglalván székét a komornyikok és 
fegyverhot·dozók által egészen a San Paolo kapuig vitetett B itt le
szállván székéről, lóra ült, a szentség el ötte vitetvén, u t m o r is es t, 
s Rómába a vaticani palotába vonult. A díszmenet középszerü sőt 
nagyon szerény volt, részint azért mert a pápa természeténél fogva 
nem kedvelli az illyes dolgokat, részint pedig mert az udvaronczok 
mindnyájan ki valának merülve Leo pápa fényüzése és a sok bukás 
következtében ; mindazáltal kimondhatatlan volt az öröm a a nép 
ujongása ollyan, hogy a pápa a tömeg kiáltozásai és az ágyuk min
den oldalról hallható bömbölései közepett azt sem tudta, mellyik vi
lágban volna. Sok római nőt sirni láttam az örömtől. 

Másnap a katonaság állott ki, amelly sokkal fegyelmezettebb 
volt mint Leo pápáé. Azután e hó utólsóelötti vasárnapján ö szent-
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sége l o c o s o l i t o e t s o l i t is c a e r e m o n i i s megkoronázta
tott. Az ünnepély d i c t is d e c a us is nagyon ezerény volt, s a 
nép a döghaláltóli félelem miatt igen kevés, ugyanezen okból még 
számosan most is a külvárosokban tartózkodván. 

Most miután ön a pápa megérkezéséről értesült, hátra van, 
hogy természetéről értesüljön , amit azon előrebocsátással irok le, 
hogy ha ö csakugyan az, aminek mutatja magát s mások hirlelik, 
mert inanimis hominummulti sunt recessus, multae 
l a t e b r a e , u t p r a e cl a r e n o s t e r C i c e r o a d m o n e t, és 
fpleg ezen papok ban, kik p a t i u n t u r m e t am o r p h o 8 im, ugy 
hogy pásztorokból gyakran farkasokká lesznek. Közel van erre a 
példa Leo pápában, ki olly jó névvel lépett a pápaságra s azután olly 
rosz hirben vált meg attól. 

A jelenlegi pápát először is igen igazságosnak mondják s hogy 
inkább tul szigoru mintsem könnyelmU, ami majdnem közönséges 
szokás az ultramontánoknáL Azért Olaszország valamint egy rész
ről földi paradicsom, ugy más részről nyájassága és nem tulságos 
azigora miatt az angyalok lakhelyenek tartatik ; és én ezt nem ma
gamtól mondom, de exccllentiád is tudja, hogy a régi irók alkalma
sint ezen okból nevezték a többi népeket csaknem minden kivétel 
nélkül barbároknak. És ha a görögök el is báriták magokról e ne
vet, annak bizonyára nyájásságuk és finomságuk volt az oka. És 
excellentiád jól tudja azt is, hogy ma Rómában a görög nők tartat
nak az udvariasság és kedvesség kutfejének. Beszélik, hogy a pápa 
Portercole-ben megpillantván egy férfi ruhába öltözött nőt, azonnal 
megparancsolá, hogy egy ingre vetkeztessék öt, és ezen szavakat 
mondá : D e u s fe c i t i ll a m m u l i e r e m , i ll a a u t e m v u l t 
esse mas? faciamus ergo ut neque habeat babitum 
ma r is, n e q u e fo em i n a e. Minden tudományt kedvel, különö
sen pedig az egy háziakat, s nem szanvedheti a tudatlan pa.pot. Idejét 
ekként osztja fel: mindennap hajnalhasadtakor kel fel s mindjárt 
mondja a reggeli zsolozsmákat, azután misézik s ennek végeztével 
egy óráig audiencziákat ad j ezután mársékelten reggelizik és pedig 
mindig egyedül, azután egy órát alszik s felébredvén elmondja az 
officium hátralevő részét s ez megtörténvén az ebéd idejeig audien
cziát ad. Csak két fiamand komornyikja van, kik ostoba és már
ványhideg emberek j felette kevés cselédje van s mit sem gondol a 
azoigákkal; amiért is midön néhány bíbornok arra kérte volna öt, 
hogy azoigákat fogadjon, mindnyájoknak azt felelte, hogy mostan 
nem teheti, mert előbb tisztázni akarja az egyházat adósságából s 
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csak akkor fog gondolni másra. Másnap Leo pápa lovászai kebe
lökből egy követet választottak, ki a többiek nevében ö szentségé
hez ment; a pápa azt kérdé tőle, hányan voltak Leo pápánál, mire 
ő azt felelte, hogy százan valának ; ö szentsége erre, mint mondják, 
keresztet vetett magára s azt mondá, hogy neki négy lovász nagyon 
elegendő, mindazáltal megtart tizenkettőt, hogy ekként több lovásza 
legyen mint a bibornokoknak, ugy hozván az illem magával. Egy 
szóval általános vélemény róla, hogy jó pénztárooka leszen az egy· 
háznak, amellyre Leo pazar bökezüsege után valóban nagy szük
ség van. 

Ábrázata igen kedves és egyszersmind komoly j legfölebb hat
van éves embernek látszik, nohamint mondják hatvannégy éves; win
dig latinul beszél és pedig türhetöen ... 

Petruccio kormányzó halálát már bizonyosan hallá ön j ö 
egy uj Tarquinius Superbus nevét hagyta hátl'a maga után. S mint
hogy már említést tevék róla, nem hallgathatok el egy esetet, melly 
zsarnokoskodása alatt történt s ameily napjainkban felette nevezetes. 
Ezen j_ó kormányzó vétkes vágyakat táplálván egy sienai polgár 
neje iránt, a férjet lázadási bűntény ürügye alatt bebörtönözteté, s 
embereit a nőhöz küldé, ennek tudtára a.dandók, hogy férje állapo
tának meghallgatása végett a kormányzónál jelennék meg. A nö 
gyanítván a valót, hogy t. i. a kormányzó csakis öt akarná birni, 
elhatározta inkább meghalni mintsem Petruccio kezébe jutni j és 
eltitkolván ezen gondolatát, idöt kért a zsarnok poroszlóitól, hogy 
eikészülhessen 8 felöltözhessék, s szobájába menvén titkon mérget 
vett. A poroszlók látván, hogy a nö nagyon késik, bementek a azo
bába s öt egészen feldagadva és félholtan találták s igy a legnagyobb 

. zavarban eltávoztak. A nőnek övéi segélyére wentek és mentve 
lőn. Ezen eset annyival inkább méltó az ernlitesre s annyiban 
majdnem eléje teendő a Lucretia tettének, hogy ezen nö, egy nyil
vános s hires római kéjhölgynek az ön előtt is bizonyára ismeretes 
Imperiának leánya volt. A dolog nem uj j de a kormányzónak kö
zelebbi halála eszembe juttatván azt, jónak láttam ide iktatni, hogy 
ön a nevezetes tények közé bejegyezhesse. 

A pápa ma San Gregorio-ba lovagolt. Minden pompát mellözve 
és a nélkül lovagol ki, hogy arról a bíbornokoknak valamit szólana, 
kik meghallván, hogy a pápa kilovagolt, utána futnak olly módon 
mint a szolgák uraik, a bibornokok után. És ez nekünk tetszik; 
mintha csak boszut állottunk volna ezáltal rajtok .... 

Egyik döghaláltól megmenekülvén egy másik nagy.1bba ju-
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tottunk. Ez a pápa senkit sem isruer; semmiféle kegyet nem osz
togat : o m n i a s u n t p l c n i s s i m a d e sp e r a t i o n e. Ezen ál
lam sok oknál fogva ugyis csak egy tü hegyén áll, s adja Isten, 
hogy ne legyünk kénytele nek Avignonba futni, ottan a carpen tras-i 
püspök nyugalmát és tanulmányait háboritandók, vagy pedig a d u l
t im um o c e a n um, a pápa hazájába. Én nagyon közelállónak 
látom ezen egyházi monarchia felbomlását, ameilyen nemcsak hogy 
nem segitenek söt inkább evégre általunk olly uj gépeket alkalmaz
nak, hogy n i s i D e u s s u c c u r r a t, a c t u m e s t d e n o b is. 

Legujabban a következö tréfát cflinálták a pápával. Egy bo
lognai ember tudatá ö szentségével, hogy egy olly titok birtokában 
volna, melly az egész keresztény világra nézve felette fontos, s hogy 
ha ö szentsége módot nyujt neki, miként Boiognából Rómába jöhes
sen, meghallhatja azt. A pápa a közbenjárónak, Vianesio urnak, ki 
a Mediciek házi barátja és kegyencze, azt válaszolá, hogy csak jő
jön, s megparancsolá, hogy az utra neki tizenkét darab arany kül
dessék. Erről az illetél levélben tudósittatott, mire azt válaszolá, 
hogy az utiköltség nem elegendö, ö ugyanis öreg és szegény ember, 
s igy azt óhajtana, hogy a visszatérésre szükséges költsége is fedezve 
legyen. A pápa ugyancsak az érintett Vianesio-nak megyhagyá, 
hogy küldene neki a magáéból huszonnégy aranyat, mellyeket ö maj
dan visszatéritend. És igy elküldetvén a pénz, a bolognai ember 
megérkezett. Amint ez megérkezett, Vianesio ur jelenté a pápának, 
hogy a kérdéses egyén itt van s kérte egyszersmind ö szentségét, 
hogy pénzét téritené meg. A pápa erre azt mondá A u d iam us 
p r i us h om i n em, s egy szóval nem akarta neki megadni huszon
négy darab aranyát. Végre a bolognai ember bevezettetvén a pá
pához, nagy titokban azt mondá neki : "Szentséges atya, ha ön le 
akarja gyözni a törököket, szükséges egy hatalmas tengeri és száraz
földi hadsereget teremtenie," s mást nem mondott. A pápa erre 
haragra lobbant, a bolognai ember pedig eltávozott. Késöbb a 
pápa igy szólott Vianesio urnak (ki még min dig bizalmas embere, és 
ö szentségével jött Spanyolországból) : P e r D e um, is t e v es t e r 
Bononiensis est magnus truffator; sed truffavit 
n o 8 e x p e n si 8 v es t r is; és ekként nem akarta neki megadni 
buszonnégy aranyát. Értesiteni akartam önt ezen tréfáról, amelly 
szóról szóra igaz .... 

- Itt az egész udvar elégedetlen a fejedelem nehézkes termé
szete miatt, aki ezenkivül a kegyekben felette fukar, jóllehet ez ta
pasztalatlanságából, a ministerek iránti bizalmatlanságából s tulságos 
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lelkiismeretességéből származik 1 félvén a botlásoktól. Igaz 1 hogy 
eddigi kevés aláirásai mindannyian igazságosak, s épen nem haUható, 
hogy kezei közől valami tulzás jőne ki; de ez nem elégiti ki az el
kényeztetett udvart. Ő róla is el lehet mondani, amit Cicero Ca
toról mond : H i c d i c i t t a m q u a m i n P l a t o n is p o l i t i a, 
n o n i n R om u l i fo e c e 1 se n t e n t iam. Némi homályt vet rá, 
hogy a cremonai püspökséget huszezer darab aranyért az anconai 
bíbornoknak adta. De ezen emberek azt mondják, hogy a hitetle
nek elleni hadi vállalat létesitése végett szabad volna még a gyer
mekeket is eladni. 

E napokban érkezett meg két uj könyv Luther Mártontól, 
egyenesen a pápának czimezve, mellyekben az illető sok roszat mond 
ezen udvarról .. , 

A pápa másnap tizenötezer darab aranyat adott ki e x c o n d i
t i o n i bus fo e d e r is. Tegnap azaz koronáztatásának napján a 
bibornokok szokás szerint a palotába misére összegyülvén, azobájába 
hivatá öket s velök egy rövid consistoriumot tartott, mellyben négy 
püspökséget adományozott, hármat Spanyolországban, egyet Német
honban ; és ekként mindenkit meggyőzött, hogy nem vala olly ro
szul, miként a közönség hivé. Mindazáltal nem akal"t kimenni a ká
polnába misére, egy kissé gyöngélkedvén. Az lsten éltesse öt leg
alább addig mig Olaszország rendbe jö ... 

- Most jó korán megkezdem önt Rómába hívni, elzárván az 
utat számos mentségei elött, mellyekkel ön eléállani szokott, értvén 
ottani pereit és foglalatosságait s az itteni döghalált és Hadrián szo
moru korát, amellyben csakugyan nem vala tanác1:1os önnek ide jön
nie, honnét annyi jóravaló ember eltávozott. Most már leveleiben 
azt mondja ön, hogy tulesett ama bizonyos perein. Itt a lég felette 
egészséges s olly fejedelmünk van, ki az akademiát visszaállítá s aki 
a becsületes embereknek jobb reményeket nyujtandó s magáról jobb 
véleményt terjesztendő mint aminövel bíbornok koráhan birt, ami 
Sadoleto főpapunkat hívta meg titkárul s már három napja, hogy a 
hirnök a brevekkel együtt hozzá elutazott. 

Aloy9nius ur beszélte el nekem, mit ömaga már előbb mástól 
hallott, t. i. Oriandini florenczi nemes lefejeztetését, e valóban uj és 
különös dolgot, Mondá, hogy az emlitett nemes bizonyos florenczi 
polgárral fogadván, hogy Medici bíbornok nem leszen pápa, midön 
megválasztatásának hire megérkezett volna, a nyertes felszólitá a 
vesztő felet fogadásának teljesitésére, mire ez azt válaszolta, hogy 
előbb tudni akarja, ha vajjon törvényesen választatott-e meg. Ezen 
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szavaiért bevádoltatott Az o c t o v i r urak megboszankodván, hogy 
ezen férfiu a második pápaság alatti boldogságukat kétségbe vonni 
merészkednék, öt elfogatták s azonnal lefejeztették. Pedig már öreg 
ember volt s a következő hónapban a confaloniere hivatalra vala 
lépendő, különben a Medici pártnak mindig barátja volt; és azt 
mondják, hogy a pápa mielött utóljára Florenczböl elutazott volna, 
neki némelly szültségei fedezésére nyolczszáz aranyt kölcsönzött. 
V e r e sa p i e n s P l a t o , q u i e x e m p l o S o c r a t i s a d r e m
p u b l i c a m n o n a c c es se r i t. Ezen dolog, mint hallom, nagyon 
bántotta a pápát, s ha a florencziek ezen szerenceétlen kivégezteté
sével kissé késnek vala, ö szentsége bizonyosan megszabaditatta 
volna öt. 

O) 630-ik l a p h o z. 

Nyilvános erkölcstelenségek. 

Annak, ki az olaszok történeimét nem az adomákért s nem szó
noklati gyakorlat vagy bölcseleti feladvány gyanánt akarja tanulmá
nyozni, ama kor erkölcsi állapotának megismerése végett egy, eddig 
egészen elhanyagolt kutf'ól ajanlok. Ezek pedig a püspökök által 
egyházmegyeikben véghezvitt szemlékről (visitatio canonica) felvett 
jegyzőkönyvek_, mtlllyek ma a törvényszéki irattárl\kban léteznek ; 
és az egyházmegyei zsinatok reform-határozatai. Alkalmam volt 
azok némellyikét átkutatni, s nekem ugy tetszik, hogy az akkori 
élet hü rajzát, az akkori fényüzést, előitéleteket és bünöket találtam 
fel azokban. 

Egy másik érdekes adatot Affo tár elénk V i t a i n e d i t a d i 
P i e r L u i g i Fa r n es e czimü munkájában; és ez egy valódi vád, 
mellyet a kevéssel előbb Pármában megtelepített jezsuiták a her
czegnél ama város erkölcstelensége ellen emelnek. Ime itt közöljük 
azt egész terjedelmében : 

Méltóságos herezeg ! 

"Az Isten fia, ami Megváltönk szent és diadalmas nevéről, Jé
zusról nevezett ezerzetnek tagjai, Isten ö felségének méltatlan szol· 
gái és excellentiád hiv és alázatos jóbbágyai, herczegségedbe helyez-
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vén bizodalmukat s remélvén, hogy gátot vetend azon sok erkölcste
lenségnek, mel\yek az Isten megbeestelenités~vel, a lelkek kárhoza
tával és gyakran a test s vagyon vesztével fővárosában Pármában 
és egész tartományában uralkodnak, könyörögnek herczegséged 
előtt, nem tekintve azt, mi erre vonatkozólag a mi méltóságos kor
mányzónk által már megtétetett , herczegséged kibocsá.tványai és 
tiltakozásai által szintén orvosolná e bajokat, elrettentvén a kihá
gókat s ugy intézkedvén, hogy minden gonoszság kiirtatnék, külö
nösen pedig az alább elösoroltak, vagy azok egy része, amint excel
lentiádnak tetszeni fog, mindegyikre olly büntetéseket szabván, ami
nöket czélszeriieknek vél. De mindenekelött az ért esedeznek excel
lentiád előtt, hogy eszközölné, miként az érintett kicsapongók min
den személy-válogatás nélkül szigoruan megfenyittetnének. Mert 
keveset vagy épen mitsem ér a rendeleteket kibocsátani, ha azokat 
az ember meg nem tartatja; sőt inkább csak nevetség és guny tár
gyaivá válnak azok a nép előtt, amint ezt alulirt kérelmezöknél sok
kal jobban tudja excellentiád, kinek kegyeibe ök a legmélyebb hó
dolattal ajánlják magukat, kérvén az Istent, hogy herczegséged di
cső államát gyarapítsa, magasztalja és boldogítsa. Egyszersmind 
értésére adják excellentiádnak, hogy ezen kegyelem kérésére semmi 
más tekintet, de csakis az lsten dicsősége s lelkiismeretök sugallata 
által indittatának, az érintett ezerzet a többek közt kötelességének 
tartván, az említett városban uralkodó kicsapongásokat a fejedelem
nek és kormányzóinak tudomására juttatni, egyedül a lelkek üdve 
és a közbéke óhaja által vezéreltetvén erre. És mindez a minden
ható lsten dicsőségére- és tiszteletére e herczegséged fent nevezett 
államának boldogítására. 

nAz alább elésorolt rendetlenségek, néhány azok közöl, mely
lyek herczegséged e fővárosában és tartományában uralkodnak : 

nElöször is, az lsten csekély mérvbeni ezeretetc és félelme. Ez 
pedig felismerhető több körülményböJ de különösen abból, hogy az 
ö házában azaz a templomban épen ugy üzérkednek az emberek mint 
nyilvános helyeken, csak ugy beszélgetvén ottan, mintha országos 
vásáron volnának ; és nemcsak a közügyekről de jobbára profán és 
aljas dolgokról, az isteni tis?;telet tartama alatt minden tisztelet nél
kül i'de s tova járkálván, sőt egészen az oltár mellé menvén, épen 
akkor midőn az Ur teste és vére a Mindenhatónak hemutattatik, 
mintha csak törökök, mórok vagy zsidók volnának; ami valóban 
szentségtelen dolog és elegendő arra, hogy az Isten igazságos boazu
ját felköltse. Ugyanazért jó volna megtiltani, hogy a templomokban 
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legalább az isteni tisztelet alatt senki járkálni ne merjen, s eszkö
zölni, hogy az Ur felmutatása alatt mindenki letérdeljen, miután ezen 
idö alatt legtöbben állanak, sommi tiszteletet vagy buzgóságot sem 
mutatván. 

,,Továbbá a borzasztó káromlások, mellyek minden helyens 
csakneni minden rangu személyeknél uralkodnak és pedig olly nagy 
mérvben, miként bámulni kell, hogy ez egy maga elő nem idézi ezen 
város és vidéke teljes elpusztulását, söt hogy a föld meg nem nyilik 
s mindnyájokat a pokolba nem sülyeszti. 

"Továbbá hogy az emberek az Isten tiszteletére és dicsöségére 
szantelt ünnepnapokon dolgoznak és űzérkednek, és pedig épen ugy 
mint köznapokon; söt nagyobb roszakat és bünöket is elkövetnek s 
különösen harczjátékokat és tánczvigalmakat rendeznek, főleg váro
sokban, amellyekböl azután sok egyenetlenség és ellenségeskedés 
sőt gyakran vérontás is származik. Azért jó volna eltiltani, hogy 
mostantól fogva e~en dolgok legalább a városokban ne üzettessenek, 
hogy az illetök ne kocsikázzanak, hogy a boltok az emlitett ünnep
napokon ki ne nyittassanak, s egyszersmind minden olly munka szü
neteljen, mellyet az anyaszentegyház ezen időre tilt. 

"Továbbá léteznek némell y magán vendéglök ugynevezett 
korcsmák, mellyekben folytonosan kártya- és koczkajáték üzetik sőt 
néhányban kéjhiilgyek is vagynak, s amellyekben naponkint min
denféle emberek megfordulnak ottan dobzódásokra, játékokra és 
más erkölcstelen dolgokra elfecsérelvén azt, mit családjokkal együtt 
kellene elkölteniök, s éjjel-nappal pazarolván a drága időt és pénzt, 
nagy szivfájdalmokra hozzátartozóiknak, különösen pedig atyjoknak 
és anyjoknak, miután egy nap alatt elharácsolják azt, mit egy héten 
keresnek sőt még ennél többet is. Ezenkivül gyakran össze is ve
rekednek. De még roszabb ennél az, hogy a windenható Isten és 
Megváltónk káromlása között verekednek össze; s valamint a kath. 
anyaszentegyház kötelessége szarint feladatának tartja a zsolosma
órákban az isteni fölséget dicsérni és magasztalni, ugy ök feladatuk
nak tartják szent nevét tBiök telhetőleg kigunyolni, ollyakat mond
ván, mellyekre a világ legnagyobb gonosztevője, sőt az emberi nem 
ellensége sem volna képes. Ameily istentelenség leginkább az em 
litett ünnepnapokon vitetik véghez s azon idöben, midön mindenki 
az isteni tiszteletre volna köteles menni : valóban méltó ezt megfon
tolni s még inkább akadályozni, minden helyen betiltván a. tilos já
tékokat, amellyekkel némellyek valóságos nyerészkedést űznek. 

"Továbbá hogy herczegséged érintett fBvárosában és tartomá-



1281 

nyában számtalan olly egyháziak és világiak találtatnak, kik ágyas
ságban élnek. Vagynak ezeken kivül még házasságtörök is, kik a 
férjek boszantására az ö nejeiket élik; ami hasonlóképen nem tör
hető. És pedig annyival inkább, minthogy ez gyakran nem történ
hetik meg azok rokonainak gyalázata nélkül; ezenkivül sok roszra 
különösen pedig gyilkosaágra vezethet. Ugyanazért tanácsos volna 
ezt meggátolni, legalább akkor midön a dolog már nyilvános, nehogy 
illy sérelmek panaszra adjanak alkalmat; s eltiltani még az éjjeli 
mulataágokat is, miután ezek a botrányon kivül gyakran sok rosznak 
okai azoktak lenni. 

"Továbbá azámos suhanczok kövek és más eszközök segélyé
vel valóságos csatákat azoktak csinálni a közutakon, annyira miként 
azonkivül hogy közölök sokan megsebesíttetnek és pedig gyakran su
lyosan, attóllehet tartani, hogy egykor szülöik kapnak majd hajba. 
Azért jó volna ennek ia gátot vetni. 

"Továbbá némell y izmos ficzkók egész napokon át tétlenül 
ácsorognak a városban, fllleg a piaczon, ahol néhányan közölök nyil
vánosan játszs.nak ; vagy pedig másutt hol nekik tetszik, különösen 
pedig a templomok melletti téreken a épen akkor, midön azokban 
az isteni tisztelet tartatik; és ezen helyeken fajtalan beszédeikkel a 
irtózatos káromláss.ikkal nagy zajt csinálnak. Ekképen ülik meg 
az ünnepeket az illyes emberek, nem is számítva a botrányt és rosz 
példát, mellyet soks.knak főleg pedig az ifjaknak és gyermekeknek 
adnak. És meg kell vallani, hogy már számosan tévutra vezettettek, 
mert igen sokan vagynak, kik az emlitett helyeken s a nevezett gaz
ficzkók társaságában.. játl!zanak. Azért jó volna az illyes játékokat 
az emlitett szent és nyilvános helyeken eltiltani és eszközölni, hogy 
az érintett munkaképes naplopók dolgoznának, ha pedig nem akar
nának, számüzetnének a városból mindaddig, mig ottan hanyélni 
szándékoznának. A:J emlitett játékok az érintett szent és nyilvános 
helyeken el volnának még tiltandók az egész tartományban, mert 
ugyanaz vagy még roszabb történik a városokban és fnlvakban is. 

"Továbbá hogy évenkint végtelenre rugnak az előforduló ká
rok száma vagy az ezek miatt támasztott panaszok s illyképen sok 
szegény inaégre jut, tulságosak lévén az ezekre szabott büntetések. 
Ugyanazért sokan nyerészkedést üznek avval, ugy hogy husz kraj
czárnyi kárból sokan husz forintot sőt többet is bevesznek. Ezenki
vül a szegények sok munkától megfosztatnak, kénytelene.k lévén, ma
gokat az illy vádak ellenében védelmezendök, a városban gyakran 
megjelenni, és igy mindenképen kárt szenvednek. Ugyanazért üd· 

xv. 81 
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vös dolog volna ide vágó törvényeinkben mind ezt, mind pedig más 
ottan találtató rendetlenségeket kijavítani. De különösen az emli
tett károkra vonatkozókat már csak azért is minthogy ezek általános 
kárára vagynak az országnak, azáltal hogy igy sok munka,'tllmulasz
tatik, miutó.n ezen okból számos paraszt jelenik meg naponként a 
városban, akik ba a dolog nem igy állana, azon idő alatt munkájokat 
végezhetnék. 

"Továbbá hogy a város utczáin és különbözö részein rosz életü 
személyek laknak, akik állandó botrányára vagynak és rosz példát 
adnak a tisztességes nőknek s különösen a leányoknak; azért jó 
volna, hogy e végre a város valamellyik távol eső részében egy köz
hely jeleltetnék ki, hogy igy a város többi része tisztán maradna s 
a tisztességes nlik ne hallanák és látnák azon gyalázatosságokat és 
uudokságokat, mellyek jelenleg éjjel-nappal hallhatók és láthatók, s 
amellyek olly nagy botrányt okoznak s egyszersmind az illetöknek 
olly rosz példával ,szolgálnak. 

n Továbbá hogy egy idő óta olly kevés gond fordittatik a ha
lálra ítélt szerencsétlenek lelki üdvére, akik jóllehet bünösök (amint 
mi is mindnyájan azok vagyunk), mindazáltal szintén keresztények. 
Azért igen jó volna, ha evégre egy erényes életü pap választatnék, 
ki annak idejében meggyóntatná azokat, kik jövőre halálra fognak 
ítéltetni, s nem hagyatnának a véletlenre, amint ez már évek óta tör
ténni szokott. És pedig azért, mert a gyónás nagyon fontos dolog 
s a végső perczben nagy nehézségekkel jár különösen pedig azoknál, 
kik azt évről évre elhagyogatták. Ugyszintén üdvös volna, hogy 
azok hQllái eltemetésével valaki bizatnék meg; többször megtörtént 
ugyanis, hogy minden szertartás nélkül temettettek el, mintha csak 
oktalan állatok voltak volna. V égre eszközölni kellene, hogy a sze
gény foglyoknak ünnepnapokon szent mise tartatnék, mint ez azelőtt 
szokásban volt, föltévén, hogy az jelenleg nem tartatnék. Amelly 
dologban excellentiád, ha kedve ugy hozDá magával, számos elö
dünktöl értesitést nyerhet. 

n Továbbá van ezen városban igen sok uzsorás, kik különféle 
aljas módokon a szegény polgárokat fóleg pedig a fiatalokat vagyo
nukból tökéletesen kizsebelik s ekként gyakran lelkök vesztét is 
okozzák. Azért igen üdvös dolog volna ennek valamiképen gátot 
vetni s különösen vagyonvesztés büntetése alatt az illyetén uzsorás
kodást mindenkinek eltiltani; az alkuszokat vagy keritöket pedig 
excellentiád tetszése szeriet különbözö testi büntetésekkel illetni." 
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P) 637-ik laphoz. 

Renafa ferraral herczegn6. 

A jelen könyvben alkalmunk volt Renata franczia herczegnőről 
s II. Ereole ferrarai herezeg nejéről szólani, ki a reformatióhoz sze
glídvén Ferrarában egy protestana egyházat alapított. Ez ellen a 
herezeg panaszt emelt a franczia királynál s a következő levelet in
tézte hozzá, melly jelenleg a párizsi nemzeti könyvtárban létezik. 
Egész terjedelmében közöljük azt, némileg ezáltal is bebizonyitandók 
azt, mit az ujabb vallási viszályok által okozott csr.ládi egyenetlen
ségekről mondottunk : 

"Fölség, csókolom Fölséged kezeit s a legnagyobb alázatosság
gal kegyeibe ajánlom magamat. 

"Fölség, noha jól tudom, miként a mostani idők ollyanok, hogy 
pirulnom kellene a gondolatnál Fölségedet házam kellemetlen hely
zetének részleteivel untatni, mindazáltal azon benső tisztelet, mely
lyel Fölséged iránt viseltetem, ugyszintén Fölséged jósága és böl
csesége bátorításui azoigál nekem s azon reményt költi bennem, mi
ként Fölséged azonnal megbocsátja alkalmatlankodásomat, mihelyt 
megismertetem szerencsétlen állapotommal, mellyet a fölséges fran
czia királyi ház iránti állandó tiszteletemnél fogva mindeddig titok· 
ban tartottam, daczára annak hogy jól tudtam, miként hallgatásom, 
más, ebből származó bajokat nem is említve-, árulás volna a vallás 
és házam becsülete ellen; ugyanazért nehogy unalmas legyek hosszu 
beszédemmel, a lehető legnagyobb rövidséggel adom elö Fölségednek 

l 

a házamn41 történt dolgokat. 
"Fölség, nöm, a herczegnő, ki huszonöt év előtt jött velem 

Olaszországba, a legbuzgóbb hive volt a kath. v~llásnak, annyira 
hogy egész élete, beszéde, bánásmódja, szóval, minden cselekedete 
által olly biztos jeiét adá jóságának, hogy mindenki épült azon, s 
felismerhető volt, hogy királyi vérből származott s a legkereszté
nyebb udvarban és társaságban neveltetett. De kevés idő multával 
rá hagyván magát beszéltetui némelly gaz lutheranusok által, kikkel 
-amint azt Fölséged nálam jobban tudja - ma már telve volna a 
világ; ha a keresztény fejedelmek ezt a legnagyobb szigorral nem 
akadályoznák, mondom, ezen lutheránusok által tévutra vezettetve 
nöm változtatui kezdé vallási meggyözödését s lassankint annyira 
bele merült ezen uj és istentelen vallásba, hogy egy idö óta mit sem 
törődik a sz. misével, gyónással és áldozással, mellyek lsten és az 

81* 
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anyaszentegyház által anny ira parancsoltatnak s arra hogy keresz
tényileg éljünk olly igen szükségesek. Ezt bizonyitja azon körül
mény, hogy a mult napokban legkedvesebb szolgája Hippolito de' 
Putti, ki már hosszabb idő óta betegeskedett, életveszélyhan forog
ván, amint végre meg is balt, nőmet, a berczegnöt, háromszor vagy 
négyszer figyelmeztettem, hogy öt okvetlenül gyóntattatná és áldoz
tatná meg, ekként elháritandó azon botrányt, hogy ez mint eretnek 
halna meg, ami bizonyosan neki rovatnék fel vétkül, az egész világ 
azon véleményben lévén róla, hogy a kath. vallás nincs ínyére. De 
a herczegnö semmi módon sem volt birható erre, sőt némileg gunyt 
üzött jó indula tu figyelmeztetésem ből, azt mondván, hogy a.. nevezett 
Hippolito igen jó lábon áll az lstennel s nincs szüksége semmiféle 
gyónás,ra. Látván tehát nöm eme makacsságát, melly az Isten di
csőségét és házam becsületét olly nagy mérvben koczkáztatná, a mi 
Urunk Krisztus Jézus szarelmére s gyermekeink jó hirnevére ezer
szer és ezerszer könyörögtem s rimánkodtam előtte, hogy fordulna 
el az illyes eretnek tanoktól s ne engedné fejét elkábbittatni jött
ment, istentelen és gaz predikátorai által, akik szavainak ugy sem 
lehetne hitelt adni, miután azok részben már az lnquisitio előtt ál
lottak s tévelyeiket a város házánál nyilvánosan visszavonták j ha
nem ehelyett követné inkább boldog emlékü fönséges atyjának és 
anyjának vallását, ameilyet a fönséges királynő, Fölséged anyja s az 
ő nővére egész élte fogytáig a többi nagy fejedelmekkel együtt olly 
hi ven megtartott 1 felhozván előtte mindazon érveket, mellyekkel 
meggyőződésének megváltoztatására és ama kárhozatos nézeteinek 
elhagyására birhatni gondolám, mellyeket már több évek óta házam 
becsületének és nyugalmának nagy sárelmére s alattvalóim és szol
gáim boszankodására lehetőleg titkoltam és türtem, azon reményben 
hogy magától jobb utra térend, anélkül hogy nyilvánosságra kellene 
hoznom azt, mit mind a franczia királyi család, mind pedig saját há
zam becsületének érdekében mindenki előtt titokban tartani óhaj
tottam volna. De látván, hogy a dolog naponta roszabb fordulatot 
veszen s hogy nöm udvarában még karácson napján sem tartatik 
szent mise j továbbá kárhozatosnak tünvén fel előttem, hogy két 
nagy leányom, kiknek egyike tizennyolczadik, másika tizenhatodik 
évében jár, ezen hamis vallásban neveltessenek, ameily ha azt egy
szer magokba szivták és üdvösnek tartják, kivált anyjok példája és 
meggyőződése után, nálok is azt eszközölné, hogy· örökké mint eret
nekek és lutheranák éljenek, ami az Isten dicsőségének sérelmén 
kivül még azon bajt ie vonhatná maga után, hogy a kereeztény fe· 
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jedelmek velök llázasságra lépni kétségeskednének, annyival is in
kább hogy anyjok eretnekségének hire az én nagy gyalázatomra 
egész Olaszországban el vagyon terjedve: feltettem. magamban, mi
ként nömnek a lehető legszelídebb modorban . kijelentendem, hogy 
határozott aka.ratom, miként leányaim rendesen szent misét hallgat
nának, a következő husvétre meggyónnának s megáldoznának, egy
szóval, a jövőben ugy élnének mint én és ö, midön Francziaországból 
Olaszhonba jött; s nagyon kértem öt, ne tenné magát ellenkezésbe 
ezen szent és igazságos akaratommaL Ő azonban mindezek után 
sem akart abban megnyugodni, sőt egykedvüleg azt felelte, hogy a 
mise bálványozás volna, e nyilatkozatát még más illetlen szavakkal 
kisérvén, mellyeket nem merek sőt szégyenlek ismételni j továbbá 
jelenlétemben leányait arra buzdította, hogy e tekintetben nekem 
ne engedelmeskednének, hanem folytatnák megkezdett életmódjokat, 
egyszersmind arról igyekezvén öket meggyőzni, hogy az én hitem 
s a többi keresztény fejedelmek vallása nem volna igaz, és mindezt 
olly indulatoskodással s önhittséggel tevé, hogy ha valaki hallotta 
volna öt, engemet türelmesebbnek kell vala tartania Jóbnál, Felsé
ged iránti tiszteletből olly szavakat is elszenvedvén tőle, mellyeket 
semmiféle férj nem volna hajlandó eltürní. De ez még nem volt 
elég j a következő uapon ugyanis egyik udvari káplánomat elkül
dém, hogy leányaimnak szent misét mondana, ez azonban elutasitta
tott, anélkül hogy neki a ezen t misét el végeznie megengedtetett volna, 
daczára annak hogy előtte való estve magam figyelmeztetám a her
czegnöt, miként e tekintetben föltétlen engedelmességet követelek 
s ha ellenkezni találna, megbánatnám vele. Ugyanazért, kénysze
rítve lát-ván magamat ezen bajt egyik vagy másik módon orvosoini 
s inkább szelid mintsem szigoru eszközökhöz kivánván nyulni, fel
kértem Lodeva püspök urat, kit udvaromban tartok s mint Fölséged 
követét tisztelek, hogy sziveskednék nőmet felkeresni s öt érintett 
szeszélyei elhagyására birni, kijelentvén előtte, hogy minden vona
kodás haszontalan, én erősen el lévén határozva arra, miként leányaim 
ugyanazt tegyék amit én; azonban nöm, amint erröl későbben igen 
kellemetlenül értesültem, daczára annak hogy az érintett püspök ur 
egész buzgósággal és ismételten eljárt volna emlitett megbizatásában, 
telje.sséggel nem volt eltérithetö ltárhozatos meggyőződésétöl, ami, 
elképzelheti Fölséged, minö rendkivüli szivfájdalmat okozott legyen 
nekem. Ugyanazért nem tudván már ezen kellemetlen és szemé
lyemre gyalázatot hozó dologban mást mit tenni, különösen pedig 
nöm nem akarván hallgatni három legrégibb franczia udvaronczaira 
sem, kiket Lodeva püspökön és orvosom Brasavolán kivül hozzája 
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küldöttem, hogy öt ezen ördögi szándékáról mindenképen s ameny
nyire lehet békés uton lebeszélnék : a nagy hét közeledtével elhatá
roztam, hogy rokonom Julia herczegnö, az urbinoi berezeg nővére, 
ezen fiatal s igen buzgó kath. hölgy által tudtára adom, miként azon 
esetre, ha leányaimnak nem engedne rendesen szent misét hallgatni, 
a szent gyónást és áldozást elvégezni, azokat elveszem tőle s egy 
időre P.gyik nllvéremnél, egy igen tiszteletre méltó apáczánál fogom 
elhelyezni, hol az érintett Julia herczegnö társaságában ezen szent 
napok alatt katholikusokhoz illően él'?ének s ottan maradnának, mig 
rólok másként nem gondoskodom. Es ekként nöm látván, hogy ha 
ezen illö és szent dologban velem ellenkeznék, leányait könnyen el
veszítheti, bele látszott nyugodni abba, hogy leányai szent misét hall
gatnának , meggyónnának és megáldoznának ; de késöbb mindez 
annyi sírás, akadékoskodás és pörpatvar után történt meg, hogy ki 
nem mondhatom, a többek közt nehézséget támasztván az általam 
kijelölt gyóntató aty-a személye ellen is, ki különben példás életü és tu
dományos pap, s akit mint született francziát azért választottam ki ezen 
hivatalra, hogy már ezen körülménynél fogva is kevésbbé gyülöletes 
volna nöm előtt söt mindenkinél inkább képes lenne rá üdvösen 
hatni s öt a jó utra visszaterelni. De egy szóval, az egész ellenke
zőleg ütött ki mint reméllém, mert miután ez vonakodott leányaimat 
olly módon meggyóntatni mint nöm akarta, ez nemcsak hogy mitsem 
hallgatott rá söt ördögnek látszott öt tartani, s amint hallom nem 
szünt meg ama szegény leányokat zaklatni és szokásos rábeszélése
ivel bujtogatni, nyiltan kimutatván, miként neheztel rájok s nincs 
velök megelégedve, mivel nem akarnának neki engedni s megma
radnának a rosz vallásban, mellyet a multban épen ö annyira szi
vökre kötött. Ebből meggyőződvén, miként azt, ami jó történt ed
dig, azon félelem, hogy leányait elvesztheti, mintsem akaratának és 
meggyőződésének változása okozá, teljesen lehetetlennek találom, 
hogy érintett leányaim eretnek anyjok mallett katholikusok marad
janak, s tudom, hogy utÓljára is kénytelen leszek azokat tőle elvenni 
s keresztény társaságba adni, feltévén, hogy nélm más gondolatra 
nem jö, s az igaz vallásra vissza nem tér. 

"Mindezekröl kötelességemnek tartám Fölségedet mint uramat 
és pártfogómat értesíteni, hogy ekként tudomással birjon szerencsét
lenségemréll s felköltsem részvétét azon visszás állapot iránt, melly 
most Fölséged leghivebb és legkészségesebb azoigája házában ural
kodik, ki épen azon oldalról zaklattatik, honnét vigasztalást várbatna. 
Miután pedig azt hiszem, hogy Lodeva püspök ur vagy épen oem 
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fogja ezt Fölségednek megirni, vagy ha igen, nem fogja annak egyes 
részleteit elösorolni, nem. akarván olly dolgot felhozni, ameily által 
érintett nöm neheztelését vonhatná magára, lelkem rnélyéböl kérem 
Fölségedet, kegyeskedjék egy jeles s az illy tárgyakban jártas hit
tudóst küldeni, ekként ama nagy bajt orvoslandó s mindent elköve
tendő avégre, hogy az emlitett herczegnö iszonyu eretnekségéből 

kiragadtassék. Azon esetre pedig, ha Fölséged, nem akarva a világ
nak még több beszédre alkalmat adni, jobbnak és czélszerübbnek 
látná akaratát nömmel levélben mintsern az emlitett hittudós által 
tudatni, a legalázatosabban kérem Fölségedet, tegye azt olly meleg
séggel, hogy az érintett herczegnő meggyőzödjék, rniként őszintén s 
rninden tartalék nélkül visszatérvén az igaz vallásra, azonkivül hogy 
én mint eddig ugy jövőben is szeremesémnek tartandom leányaimat 
nála hagyni, azáltal magához felette méltó, Fölségednek pedig több 
tekintetnél fogva igen kedves dolgot cselekszik; valarnint másrész
ről lássa be azt is, hogy megmaradván kárhozatos meggyőzödélile 

mellett, Fölséged által egészen el fog hagyatni rnint ollyan, ki mél
tatlan volna arra, hogy a legkeresztényebb franczia királyi ház tag
jának tartassék s ottan neve felemlittessék. Ne ütközzék pedig meg 
Fölséged, ha tiszteletteljesen arra kérem, hogy irandó levelében erős 
kifejezéseket használjon, mert én a többi urakkal együtt, kik vele 
e tárgyban beszéltek, olly makacsságot és· megátalkodottságot talál
tam nömbtm, miként nem vagyok biztos, hogy hacsak Isten szent 
kegyelmével közbe nem lép, mindezek által ·rá hagy ná magát be
széltetni s önkényt hátat forditana érintett eretnekségének. Ugyan
azért ha Fölséged elhatározná magát nömnek az emlitett okból irni, 
kérem egyszersmind, hogy tenné kötelességévé Lodeva püspök urnak, 
miként Fölséged levelének értelmében szintén beszéljen nőmmel, és 
pedig olly erélyességgel, minöt az ügy fontossága követel, ameilynél 
az lsten dicsősége, a fönséges franczia királyi család s az én házam 
becsülete forog kérdésben. Elképzelheti Fölséged, milly sulyos rám 
nézve e helyzet; annál inkább, biztositbatom tehát Fölségedet, hogy 
bármiként is intézkeden.iik ezen szent és üdvös dologban, a legmé
lyebb köszönettel veszem azt, s örökre h:Uás leszek érette. 

"És most, miután magamat ujból Fölséged magas kegyelmébe 
ajánlanám, azon esedezéssel zárom be levelemet, hogy engedje Isten 
l!"ölségednek mind~n vágyai teljesülését. Ferrarában 1554-ik évi 
marczi us 27 -én. 
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R) 706 -ik l a p h o z. 

Don Carlos fogsilga. 

A bécsi könyvtárból kevéssel ~llibb ezen nj adatok jöttek n3p· 
fényre: 

Jelentés Don Carlos amztriai herezeg fogságáról. 

Szombaton, január 17 -én visszatért a király azon belyrBl, hová 
a karácsoni ünnepekre rendesen vonulni azokott; annyi nappa.! ké
siSbb mint más években, ahány Vizkereszt és sz. Antal napja között · 
vagyon. A következö vasárnapon, melly 18-ra esett, titokban tu
datá Lerma gróffals a herezeg kamarásával, don Diego Mendozával, 
hogy a következ/i éjjel a herezeg azobájába vezetB ajtókat nyitva 
hagynák s öt magát ébren tartanák. Santoro és Bernate palota
eegédeinek megparancsolván, hogy szögeket és kalapácsokat venné
nek magokhoz, ezek és négy államtanácsos t. i. Feria herczeg, Ruy 
Gomez ur, don Antonio prior és ~on Louis de Quezada kiséretében 
gyertya és fegyver nélkül háziasan öltözve éji tizenegy órakor a her
. czeg sz~?ájába lépett, ki háttal az ajtónak két kamarásával beszél
getett. O Fölsége, mielött a herezeg öt észre\'ette volna, az ágyfő
ből magához vette és Santaro kezébe adta a herezeg kardját és 
törét, ki ekként megzavartatván felállott az ágyra s kérdé atyját, 
életétől vagy szabadságától jött-e öt megfosztani. "Egyiktől sem" 
felelé a király, ,,csendesedjél"; ezután palota-segédeinek, kik a szö
geket és kalapácsokat hozták 1 megparancsolá, hogy az ablakokat 
szegezzék be. Ekkor a herezeg a tüzbe akará magát vetni, melly 
a szobában nagy lánggal égett ; de don Antonio prior visszatartá öt ; 
azután a gyertyatartókhoz rohant, de mind ezek mind pedig a vas· 
macskák és más illyes eszközök eitétettek előle. Akkor atyja lába
ihoz veté magat, kérvén ezt, hogy ölné meg öt, ki szokásos higgadt
ságával arra inté a herczeget, hogy csillapodjék le. Ezután vissza
vitetvén öt ágyába, azobájából minden szekrényt és iratot kihorda
tott, s a herezeget átadá a négy államtanácsosnak különösen Feria 
herczegnek, mint testőrsége filnőkének 1 s esküvel kötelezé öket, 
hogy jól őrködnének a herezeg személye felett. 

19-én azaz hétfőn a király összehíván országa tanácsosait, kü
lön-kUlöQ ~indegyiket értesíté ezen eseményröl, szükségesnek és 
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czélszerünek mondván azt, amint arról annak idejében bövebben ér
tesülendnek, és titoknokainak megparancsolá, hogy erről a tartomá
nyokat tudósitaák. 

A négy emlitett ur 25-ig örizte a herczeget, ami ezután magára 
Ruy Gomez urra bizatott, hat lovag adatván mellé segitségképen t. i. 
Lerma gróf, don Juan de Mendoza, don Gonzal Harcon, don Pedro 
Manrique, don Bernard Donaridea és don Juan Borgia, Spinosa ern
berein kivül naponként kettő lévén közölök szolgálatban. 

A herczegnek csak egy szoba hagyatott fön, az, melly torony 
név alatt ismeretes, magas, kicsiny és róstélyos ablakokkal ; a többi 
szobák Ruy Gomez urnak adattak át, s hogy annál kényelmesebben 
i:lrizhesse a herezeget , ö Fölsége ugy akarta , hogy nejét is oda 
vigye. 

A király ezen elhatározása okául leginkább a herezeg elmeza
vara vagy szoros korlátok közötti tartásából származott kétségbeesése 
tartatik, több jel oda mutatván, hogy a herezeg menektilni szándéko
zott Spanyolországból, és hozzáteszik, hogy ha a herczegnek innét 
kimennie sikerül, atyja és anyja halálával bitorolni szándékozik vala 
a trónt; mondják továbbá, hogy azután Portugáiba volt menendö, 
hol a király és bíbornok által pártoltaték, innét pedig Flandriába. 
Evégböl éli:l szóval aokakat lekötelezett magának, de titkát senkinek 
sem árulta el, kivévén don Juant, ennek kellvén vala öt hajóhadával 
Spanyolhonból elvinni«!, s talán Pescara őrgrófot. S azt gyanítják, 
hogy a király ezek egyike által értesíttetett a dologról ; ö Fölsége 
azonban csak négy hónap multával szánta el magát ezen elhatározá
sának végrehajtására, miután előbb valamennyi templomban kérte 
volna az Istent, hogy öt sugallja és vezérelje. 

A herczegtől szolgái és lovai mind elvétettek s a király, 
királynő, a herczegnő és don Juan között osztattak fel. Mond
ják, hogy Feria herczegnek el kell az udvarból mennie, némellyek 
ezerint Sevillába mások ezerint pedig Olaszországba sat. 

Madrid január 26. 1568. 

A Katholikus király levele don Parafan de Rebeira alcala-i herczeghez 
s nápolyi alkirályhoz. 

Elrendelvén, hogy a mi kedves .és sze~etett fiunk, don Carlos 
herezeg ö fenségének személye letartóztassék s háztartásában más 
rend hozassék be, miután e változás olly fontos volna, jónak láttuk 
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önt erről értesíteni, hogy tudná meg ön, miként az, ami történt, igaz· 
ságos alapon és sürgős okoknál fogva történt, hogy ezt tenni· köteles
ségünk volt s más eszközhöz nem is nyulhattunk, hogy ez legczélsze
rübb, az Isten dicsöségére legalkalmasabb, a közjóra pedig leg hasz· 
nosabb leszen 1 ameilyet valamint eddig szemünk előtt tartottunk, 
ugy ezután is szem előtt tartandunk, amiről ön annak idejében, mi
dön szükséges leend értesittetni fog. 

Madrid 1568-ik évi január 22-én. 

Én a király. 

Ezen tényre vonatkozólag, mellyet az akkori pasquil-irók s a 
későbbi drámairók annyira elferditének, jó felütni Forquevaulx Fran~ 
cziaország spanyolhoni követének levelezését Raumer T ö r t é n e l ro i 
l e v e l ek a XVI. és XVII. sz á z a d fe l e t t czimü munkájában. 
Ez a többek köz t azt beszéli, miként don Carlos nyiltan kimutatá atyja 
iránti gyülöletét, annyira hogy gyóntatója nem akarta öt feloldozni; 
hogy féltékeny volt don Juánra, sőt kisérletet tett ennek meggyilko
lására. 

Ha meggondoljuk, hogy II. Fülöp élte tavaszán harminczegy 
éves korában vette nöül a még akkor egészen gyermek infans jegye
sét, s hogy Eboli herczegnö félszemű volt, teljességgel nem csodál
batjuk, mint az szokás, Schiller és más irók történeti hüségét, kik 
e tárgyat drámailag dolgozták fel. A müvészet hamis irányt vesz, 
midön saját teréről lelépve, ahhoz fog, mit egy másik nagyobb tö· 
kélylyel és könnyfiséggel s a maga eszközeivel képes létrehozni. Igy 
jár a költészet midön történelem akar lenni; és a fenforgó esetben 
drámailag szükséges volt don Carlost a türelmesség és szabadság 
példányképévé tenni, holott minden más volt inkább, csak az nem. 

Schillert már megelőzte az angol Otway, ki 1676-ban egy szo
moru-játékot irt e tárgyról. A cselekvény épen az nap kezdődik, 
mellyen Madridban II. Fülöpnek Erzsébet franczia herczegnöveli 
egybekelése ünnepeltetik. A király már félti nejét, mielőtt elbálta 
volna öt, a nő pedig elvesztett kedvesét siratja. A király felfedezi 
féltékenységát Gomez-nek, ki azt szitja, saját ~asznára remállvén 
azt fordithatni. A két szerelmea találkozik ; don Carlos megvallja 
szerelmét a királynőnek, ez nem titkolja előtte a magaét s kezét 
nyujtja a herczegnek, ki azt. elhalmozza csókjaival, - "Szeress te
hát nemeslelkü berezeg, de tartsd meg tisztán szerelmed lángját, 
szüziesek legyenek vágyaid, hogy midőn mint csupa lélek és csupa 
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ezerelem a mennybe jutunk, ottan pirulás nélkül találkozhassunk. 
Ah de miért vagyok olly zavart? Gyenge kezdek lenni, nem tudok 
tovább ellenállani. Félnem kellene ezen édes varázs hatalmától, ha 
nem volna erőm távozni." 

Posa őrgróf szintén barátja az infansnak; s vele, Gomezzel és 
don Juánnal megjelenik a király a harmadik feJvonásban s igy kiált 
fel: "Hatalmas Isten ! mi által ingerelhettem fel haragodat, hogy 
ennyire meglátogatsz öreg napjaimban, miután fiatalságomban any
nyira kegyel tél! Nömnek vérfertőzése fiammal! rettentő gond~lat!... u 

Gomez, ki azt állitja, hogy látta volna, midön don Carlos a királynő 
kezét megcsókolá, megbizatik a király által, hogy a vétkeseket bün
tetné meg. De Posa őrgróf védelmökre kel, párviadalra hivja az 
árulót, ki azok becsületét bemocskolá; vele tart don Juán is, de nem 
képesek a király gyanuját enyhíteni. Posa figyelmezteti az infanst 
és királynőt a felettök lebegő veszélyre, mire Erzsébet igy felel: 
"Hogyan? a király féltékenynyé lett volna? én azt hivém, jobban 
bizik erényességemben. Igaztalan gyanui csakhamar mutatkoztak, 
mert már a menyegző napján nyilvánitani kezdé azokat, előbb az 
éj nél, mellyen az elhálás bekövetkezendő vala.<< Ekkor azt taná
csolja don Carlosnak, hogy utazzék el, de ez vonakodik. Alig hogy 
ez eltávozott, belép a király s beszélgetve találván Posá·t a király
növel, dühbe jö, megparancsolja, hogy fogattaesék el s fenyegeti a 
királynőt, ki neki örök gyülöletet esküszik. Azért megrendeli, hogy 
ez is börtönöztessék be; s midőn don Carlos yéletlenül számon kéri 
a királytól, miért bánnék igy a kiralynövel, őt is elfogatja; de don 
Juan közbenjáróként lépett fel mellettök, Az infans keserü szemre
hányásokat teszen atyjának , megvallja söt dicsekszik előtte hogy 
szereti a királynőt; mire a király dühbe jövén megparancsolja, hogy 
a királynő számüzessék, azután lecsendesülvén, megöleli öt, ezerei
met esküszik neki s megigérteti vele, hogy don Carlost többé nem 
látandja, és eltávozik, ezt a királynövel hagyván. Itt azután egy 
szerelmi jelenet következik. 

Don Carlos elhatározza magában, hogy Flandriába megy, de 
előbb látni kivánja a királynőt. A poroszlók megérkeznek, hogy ezt 
a király parancsára elfogják; de don Juan saját felelősségére felfüg
geszti az elfogatást. Don Carlos bejut a királyné szobáiba, bizván 
Eboli herczegnöben, ki ugy tetteté magát, mintha a herezeg hive 
volna. A királynő kötelességévé teszi neki, hogy engesztelje meg 
atyját, ö megigéri, de azalatt a királynö termébe megy. Gomez 
értesittetve Eboli herczegnö által, bejelenti a királynak, hogy don 
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Carlos és Erzsébet együtt vagynak. Poaa megjelenik, a király meg
parancsolja Gomeznek, hogy ölje meg öt, és az megteszi. Flandriába 
sz616 sürgönyöket találnak nála, mellyeket az infans nevében ö maga 

·készíte j eközben belép don Carlos, a királynő jelenlétébe« atyjától 
bocsánatot kérendö. A felingerült atya felelet helyett a sürgönyö
ket s Posa hulláját mutatja neki. Don Carlos kétségbeesve kihuzza 
kardját azután elveti j a királynő mentegetni akarja öt, a király 
emiatt dühbe jö s végre megparancsolja Eboli herczegnönek, miként 
a királfnöt mérgezné meg, hogy hosszas kinokban vegye el érdem
lett büntetését. 

Az ötödik felvonásban a király azt üzeni n. királynőnek, hogy 
don Carlos várja őt; de midön megérkezik, a féltékeny férj karjai 
között találja magát. Ez öt feddi és dorgálja s kijelenti neki, hogy 
meg kell hallnia i ö elfogadja azt de ártatlannak állitja magát s már 
érzi a méreg hatását. Eközden Eboli herczegnö, ki Gomez neje, 
férje által don Juánnál találtatván, általa halálosan megsebesittetik, 
s haldokló perczeiben megjelenvén a szinpadon felfedezi Gomez fon
dorkodásait s a királynő ártatlanságát, és meghal. A király haszta
lan igyekszik megmérgezett nejét megmenteni i don Carlosnak erei 
nyittatnak meg, s a vér foly a szinpadon j és meghalnak egymás mel
lett, a király pedig törével átdöfi Gomezt. 

Ezen mészárlás valóban szerenceétlen kifejlés j azonban Posa 
és Eholi herczegnö sokkal fényesebben de egyszersmind egészén esz
ményileg vagynak vázolva a német költönél. Ez D o n C a r l os-át 
Bauerbach-ban írta képzelődés- és munkában töltött élete közepett 
s W ollzogen ur hölgy barátságát él v ez ve , ki neki ezen menhelyet 
nyujtá. Lyrikai tehetségéröl, melly által lelkesíttetett, eléggé tanus
kodhatik a következő hely, melly egyik barátjához irt leveléböJ va
gyon kivéve : "A reggel hüs levegőjében önre és Carlos-omra gon
dolok. Lelkem egy fényes és homály nélküli tükörben szemléli a 
természetet, s ugy tetszik nekem mintha gondolataim valóságok vol
nának. A költészet egy magasztos barátság, egy platoi ezerelem 
képzelődésünk teremtménye iránt. Nekünk hőseink barátjainak kell 
lennünk, miután velök kell reszketnünk, ténykednünk sirnunk és 
kétségbeesnünk. Igy én álmaimban CarloliBal beszélek, vele bolyon
gom be a vidéket j lelke Shakespeare Hamletétöl, vére és idegei 
Leisewitz Gyulától, élete és ihlette é ge tölem van." 
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S) 741-ik laphoz. 

Szeot Bertalan éji vérfördcl. 

"A katholikusok, a ha.rag és gyülölség emez emberei, készek 
lévén minden erl:lszakra, a babonaságot az ész ellenében védelme
zendők, s nem tudván másként az igazság hódító hatalmának ellen
állani, elhatározták a máshitüeket Francziaországban egészen kiir
tani, egyetértvén ebben a pápa, II. Fülöp és IX. Károly." 

Körülbelül igy formuláztatott a mult században a sz. Bertalan 
éji ezerencsétlen vérengzés története, s kedvez(! anyagot azoigáitatott 
ez a királyok és papok elleni rágalmakra, ameily két hatalom tulajdon
képen csak egyet tett a bölcsészek zavart fejében. 

Kevésbbé elemzi:! századunknak, ameily t. i. kevesebb hitelt 
ad az állitásoknak s inkább a tényeket mérlegeli, természetesen vizs
gálat alá kellett vonnia ezen Voltaire-féle hitágazatokat; és minde
nekelőtt bevallja, hogy ama tény egyike azon feladványoknak, mely
lyek a történelmet a kétkediségbe hajtani leginkább képesek. 

Ell:llegesen volt-e az elkészítve és kifl:lzve? Tanácsolta-e azt 
valóban II. Fülöp IX. Károlynak és Katalin. királynl:lnek már hat 
vagy hét évvel a végrehajtás előtt? előre átgondolt tervök vala· e 
ezeknek a protestáns pártot bizalmában és biztonságában elaitatni? 
vagy, miként a katholikusok akarják, csak egy népfölkelés, egy mu
lékony lázadás vagy olly erl:lszak volt-e az, mellyet a király az el
keseredett sokaság boszuját kielégítendő, saját tekintélyével ezente
sitett? Már az akkori irók minden ponton ellenkeznek egymással. 

Péréfixe azt állítja, hogy e vérengzés következtében egész 
Francziaországban százezer egyén veszett el: katholikus püspök lé
vén, nem állott érdekében azok számát fölc:Jigázni. A hugonötta 
Sully hatvanezerre teszi számukat j De Thou, a katholikusok iránt 
ellenséges indulattal viselteti:! bölcsészek párthíve, harminczezer meg
gyilkoltat számlál fel j La Popeliniere huszezerre, a kálvinisták mar
tirologiuma tizenhat-ezerre, Masson tízezerre szoritja össze azok szá· 
mát; Ca veirac abbé végre bebizonyíthatni véli, hogy az . áldozatok . 
száfua nem haladná meg a kétezeret. Sázezer és kétezer, valóban 
nagy különbség ! 

Az előleges kifőzés szintén nem kevésbbé homályos. Az elsB 
katholikus irók, Papirius Masson s Camille Capilupi szerint hosszas, 
folytonos és mély titokba burkolt vala az. II. Fülöp, midőn a véreng. 
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zés hirét vette, nagy örömet tanusított. Udvaronczai közől sokan azt 
birdeték, hogy a csapás nem a királytól de a néptől jött, miután a 
kálvinisták a nép dühének váratlan csapásai alatt hullottak el i de "e 
szavakra (mondja a franczia követ, ki az egész társalgást hiven elé
adja) haragosan rázta fejét a spanyol király, kigunyolta az e véle
ményen levőket, s kijelenté, miként ö az eretnekek megbüntetését ö 
felsége mea terfogásának tulaj donitja, mellyet ügyességével kigondolt 
s hatalmával végrehajtott. u Rómában is olly benyomást okozott az 
mint II. FUlöpnél, miutan Capilu pi római nemes IX. Kár o l y fr a n
c zia király .mesterfogása a lázongó hugonották 
e ll e n czim alatt egy jól szerkesztett iratot bocsátott közre az össze
esküvésről, annak kitöréséről és következményeiről, sajnálatra méltó 
de egyszersmind szükséges s kötelesség parancsolta eseménynek ne
vezvén azt. Könyve telve van amaz elvetemedett politikával, melly 
akkor Olaszországban és külföldön uralkodott, s a dolgok olly mez
telenül és annyi ros~ akarattal vagynak abban eléadva1 hogy némely 
komoly történetirók azon gyanut táplálták, miként a kálvinisták ma
gok iratták volna e munkát olasz nyelven, az által ellenfeleiknek ár
tandók. 

A hirneves latin irályu Muretus, ezen uj Cicero a humanisták 
véleménye szerint, a pápa előtt e vérontásról egy dicsbeszédet tar
tott, mellynek egy helyét dagályossága bizonyítékául ide iktatjuk : 
"O noctem illarn memorabilem et in fastis eximiae alicuius notae ad
jectione eignandarn 1 quae paueorum seditiosorum interitu regern 
a praesenti eaedis periculo, regnum a perpetuo hellorum civilium 
'formidine liberavit? Qua quidem nocte stellae equidem ipsas lu
xisse solito nitidius arbitror, et flumen Sequanam majores · undae 
volvisse , quo citius illa impurorum hominum cadavera evolveret 
et exoneraret in mare. O felieisaimam mulierem Catharinam , regis 
matrem, quae cum tot annos admirabili prudentia parique sollicitu
dine regnum :filio, filium regno conservasset, tum dernum secure reg
nautem filium adspexit! O regis fratres ipsos quoque beatos! quo
rum alter cum, qua aetate caeteri vix adhuc arma tractare incipiunt, 
ea ipse quater commisso praelio fraternos hostes fregisset ac fugasset, 
huius quoque pulcherrimi facti praecipuam gloriam ad se potissimum 
voluit partinere i alter, quamquam aetate nondum ad rem militarem 
idonea erat, tanta tamen est ad virtutem indole, ut neminem nisi frat
rem in his rebus gerendis eoque animo sibi passurus fuerit anteponi. 
O diem lllenique illum plenum laetitiae et hilaritatis, quo tu, beatissime 
pater, hoc ad te nuncio allato, Deo immortali et divo Ludovico regi, 
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cujus haec in ipso pervigilio evenerant, gratias acturus, indictas a te 
supplicationes pedestris obiisti ! Quis optabilior ad te nuncius adferri 
poterat? aut nos i p si quod felieius op tar e poteram us principium pon
tificatus tui, quam ut primis illius mansibus tetram caliginem1 quasi 
exorto sole, disenssam cerneremus !" (l. köt. 197 l. Ruhnken-féle 
kiadás). 

Ferencz toscanai herezeg 1572-ik évi november 20-ról igy ir 
Vasarinak: "Örömmel értesültünk nemcsak önnek Rómába lett meg
érkezéséről, de egyszersmind azon kegyekröl és kedvezésekről is, 
mellyekben ön 8 szentsége által részesíttetett, ki igen okosan azt 
akará, hogy a királyok termében föltünjék egy olly üdvös és neveze
tes esemény, minö Francziaországban a hugonották kivégeztetése 
volt." Ga ve-nél, M ü v é s z e k l e v e 1 e z é s e i , III 343. 

1817-ben Tasso-tól egy értekezés jelent meg a franczia dolgok
ról,mellyben szerző helyesli és dicséri ama vérontást. Az Archivio 
st o r i c ó czimü munkában ( függeL IlL köt. 169 lap) huszonhét le
vél vagyon közölve, mellyek e tárgyban Emmanuel Philibert savojai 
herczeghez intéztettek. Az egyik, melly Santo Solutore apáttól való 
s Rómában 1572-ik évi september 5-röl kelt, a többek között ezeket 
mondja: "Itten e hó 2-án kedden terjedt el Coligny s több pártve
zére halálának hire, kik Sz. Bertalan napján Párizsban megölettek j 
ameily dolog igen nevezetes és felette kedves eReménynek tartatik a 
pápa söt mindenki által. De windenkinél jobban örvend,ezett efelett 
a lotharingisi bíbornok, ki a franczia követ társaságában azonnal a 
pápához sietett s egész részletességgel elbeszélte neki az esetet, jól
lehet ekkor még sem a pápának, sem a bibornoknak, sem más valaki
nek nem érkeztek levelek Párizsb611 ugy hogy e tekintetben még ál
talános kétség uralkodott. Ma azonban Salvisti nuncius urnak Pá
rizaban a mult hó 28-ról kelt levele közli az egész esemény menetét, 
ameily mint a király- ország- és vallásra nézve felette hasznos cse
lekvény általános tetszéssel találkozott j de még. jobban tetszett 
volna, ha ö felsége, mint Alba herezeg Flandriában tevé, saját hirne
vének sérelme nélkül a szokásos formák megtartása mellett rendes 
per utján hajtotta volna azt végre. Mindazáltal dicsöség ezekért az 
Istennek s őszinte jó akaratért köszönet ö felségének." 

· Papirius Masson, Sorhin egyházi szónok s a spanyol irók leg
n~gyobb része Arról panaszkodnak, hogy az eretnekség lángja egy 
csapással nem oltathatott el; és azt hiszik, miként nemcsak hogy be 
nem szenyezik IX. Károly emlékét sőt elismerést és tiszteletet tanu
sitanak jámborsága iránt, midön összegyüjtik mindazon tényeket, 
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mellyek annak bebizonyítására szolgálnak, hogy a vérontás szándékos 
volt, sokáig érleltetett s régtlSl fogva el8készittetett. . 

A jelenkori katholikus irók boszusan utasitják vissza azon föl
tevést, hogy ama vérontás előre ki voli f8zve, szükségeanek látván 
lemosni Krisztus követőinek homlokáról e véres és gyalázatos foltot, 
s rágalmazásról vádolják Capilupit, Massont és De Thou-t. Az ér
veket, mellyekkel a többi történetirók s föleg Liogard él, a nimes-i 
Caveirac, e tudományos, vitatkozó pontos és hibátlan iró s a katho
licismus buzgó hiv e, szolgáltatta, ki kisded É r t ek e z és é b e n, az 
érvelés e remek.müvében, er8teljesen és elmésen állit fel néhány ér
vet s nagy ügyeaséggel fejti ki a történelmi körűlményeket. 

Szeriotök az összes katholikus .hatalmak összeesküvése a kalvi-. 
nismus ellen meri:S agyrém; s IX. Károly azon pillanatban, midi:Sn 
Coligny Mauravert által megöletett, azon ponton állott, hogy Spa
nyolországnak hadat üzenjen, már régti:SI fogva meghasonlás létezvén 
a két udvar között, Il Fülöp uralma Belgiumban nagy veszélyben 
forogván, mitől sem félt annyira, mint attól, hogy a legkeresztényebb 
király ezen ellenségeskedésAk által az i:S helyzetének nehézségeit ne
velni fogja. Másrészről, mondja Caveirac, ezen verés szomorujáték 
végrehajtásában nem található fel az egyöntetű eljárás, sem a terv 
egyszerUsége, melly elkerülhetetlenül szükséges leendett, ha eli:Sleges 
elhatározás létezik vala ; és ezen esetben az udvar nem mulasztotta 
volna el ugyanazon napon Francziaország valameunyi városának 
összes protestánsait megöletni; hol{)tt épen ellenkezöleg a véroutás 
különbözi:S napokon nevezetesen Meaux-ban augusztus 25-én, Charité 
városában 26-án, Orleáns-ban 27-én, Saumur- és Angera-ben 29-én, 
Lyonban 30-án, Troyes-ban september 2-án, Bruges-ben 11-én,Rouen 
városában 17-én, Romaos-ban 20-án, Toulouse-ban 25-én, Borde.aux
ban oktober 30-án történt meg. Látva ezen különbözi:S idi:Sket, azon 
véleményre kell az embernek jutni, hogy a fanatismus példája hozta 
legyen létre ezen különbözö keltü öldökléseket, s hogy a vérontás 
ugy terjedt el Francziaországban, mint a meggyujtott puskapor lángja 
azon vidéken, mellyen az egy hosszu vonalban elhintve volt. 

A többi feladványok nem kevésbbé szinte vita tárgyai: kit ter
hel a vérontásért a felelösaég? a királyt s <lrségét-e, miként Voltaire 
s az egész álbölcseleti iskola követelik? vagy pedig a népet-e, mi
ként a részrehajlatlan De Thou állítja? 

Egyrészről azok, kik a föurak összeesküvésében hisznek s akik 
elvetik azon föltevést, mintha a vérontás egy nagy s eli:Sre kifőzött 

népfólkelés eredménye volt volna, Capilupi-t, Brantome-t, d' Au-
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bigné-t, Condé Emlékiratait s általában az összes protestAna írÓkat 
idézik. Nem akarván megengedni, hogy a franczia nemzet zöme.fel 
lett volna ingerülve az eretnekek ellen, az i:>sszeesküV'és terV'ét egy 
kiaded titkos bizottmánytól származtatják, mellyet a spanyol befo
lyás alatt Katalin királynő, Tavannes és Birago alakitának; és azt 
á.llitják,hogy nem csak az alsó népréteg de még a főurak legnagyobb 
része sem ismerte a vérontás . tervét. Ezt bebizonyitandók, IX. Ká
rolynak egyik udvaronczával tartott beszélgetésére hivatkoznak, 
melly ezerint ez a király előtt elárulván, hogy az udvar határozatai
ról az anjou-i herezeg által értesíttetett, IX. Károly által haragosan 
utasittatott el, ki azonnal magához hivatván testvérét, megfeddé azt 
csacskaságá.ért. Némellyek, mint Tavannes atyja Emlékirataiban, azt 
állitják, hogy csak a lázadás fejei szándékoltattak megöletni s hogy 
a nép dühe tette a vérontást egyetemessé. Mások De Thou példája 
után indulva azt erősítik, hogy az egész párt megsemmisitése tervbe 
vétetett. 

Ekként a sötétség azon mérvben növekedik, amellyben e törté
nelmi feladványról a homály leplét lerántani igyekezünk. Ha a kál
vinista írókat, Chénier szomorujátékát s Hume történeimét kérdez· 
zük, egy kegyetlen koronás fő, egy olasz származásukirálynős ezek 
néhány gonosz megbízottja csinálták az egészet. Ha ellenben Lin
gardra hallgatunk, az egész nemzet részes e büntényben; ameily vé
leménynek nagyon kedveznek az ama korban megjelent apró mun
kácskák, mellyek majd versben majd prózában a köznép öröméről 
beszélnek. Ezeket hallva, IX. Károly nem ragadta magával korát, de 
magával ragadta öt kora : 

L' Éternel Dieu véritable, 
Qui des co u vre to us les secretz, 
A permis de droit equitable 
Les perfides estre massaerez ; 
Car la dimanche vingt quantrieme 
Furent tu és plus d' un centieme, 
Fauteure de la loi calvinienne ; 
Depuis on a continué 
De punir les plus vicieux, 
De ceux qui avvient remué 
Toute la terre, voir les cieux. 

Cappier de Vallay, a fentebbi rímek szenllje, bizonyára elég 
rosz költll volt, s igy ezen versezet nem igen árultatott volna Párizs 

xv. 82 
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utczáin, ha az a szenvedelyekkel összhangzásban nem áll s a tömeg 
vérszomjas dühének közlönyül nem szolgál. Illy utálatos költemé
nyek csak illy alkahzÍakkpr engedtetnek meg ; s minthogy a nemzeti 
visszahatás illy baromias és undorító modorban ébredt fel, ~ok erélyt 
és összhangzás t kell abban föl tennünk. A M a r m i t e r e n v e r s é e 
d e s h é r é t i q u e s, s Jus t e· v e n g e a n c e d e D i e u s u r l es 
b é r é t i q u e s czimü munkák a nép dühéről tanuakodnak; és ama 
kor metszvényei, a katholikus gyilkosok tiszteletére vert érmek, a 
szószékekböl a tömeghez intézett beszédek, a Liga s az összes nép 
kegyetlenkenései mind meg annyi próbák amellett, hogy e büntett 
nem csupán néhány összeesküvöt, de a nemzet zömét tetheli. 

De előre. V a jj on a vallási vak buzgóság vagy a hatalom dicsvá
gya volt-e a vérontás rugója? Voltaire százada bölcsészeivel egye;. 
temben az egészben csak vakbuzgóságot lát, holott De Thou, La Po
peliniere, D' Aubigné, Tavannes s az Emlékiratok azon szerzöinek 
legnagyobb része, kik az államügyek vezetésében résztvettek, min
denekfelett a kálvinista párt vakmerősége- s Coligni tengernagy és 
hivei összeesküvéséről panaszkodnak, ameily IX. Károly által vérben 
fojtatott volna el. Ezen foltevés szerint, me Ilyet C aveirac, De Thou és 
Lingard támogatnak, a vallásnak mi része sem volt volna a mészár
lásban. És valóban nem látjuk, hogy a titkos tanácsban, melly azt el
rendelte vala, bibornokok, püspökök vagy papok ültek légyen, de csu· 
pán politikai férfiak, kik egy megromlott nö által hagyák magokat 
vezettetni, s akik a machiavellismus elveiben neveltetvén fel nem so
kat törödtek a vallás tisztaságával, erkölcsük és lelkök meg lévén 
vesztegetve. És ha, mondják ezen irók, megazoktuk e vérontást a 
katholicismus müvének tekinteni, az csakis Voltaire szavai folytán 
történik, kinek minden eszköz jónak látszott, ha avval az általa gyü
lölt vallást meggyalázhatta. Liogard és Caveirac tehát nem látnak 
mást e büntényben mint egy párt általános megsemmisítését, s a ki
rály boszujának végrehajtóiban egyedül politikai gyilkosoltat, és nem 
vallási dühöt, nem gyilokkal és kereszttel felfegyverkezett kezeket. 
A kálvinisták mint felségsártök s fellázadt alattvalók vagyis mint 
ollyanak vesztek el, kik királyuk ellen felkelve, azt fenyegetésekkel 
akarták saját akaratuk teljesitésére kényszeríteni, s a csapás, melly 
által sujtattak,. hasonló volt a kardhoz, melylyel Sy lia egy nap hat
ezer rómait végeztetett ki. 

Ha ezen nézpont első tekintetre valószinünek látszik is és elfo
gadható megfejtését ad ja egy rendkivüli ·eseménynek, sok más érv 
ellene szól; ezek pedig a katholikus fejedelmek szerencsekivánatai, 
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mellyek Europa egyik végétől a másikig hangzottak, az ünnepélyes 
hálaadások Rómában, a XIII. Gergely által rendezett körmenet Sz. 
Márk egyházából a sz. Lajos templomába s az ezen esemény emlé
kére veretett érem. De Caveirac azt állitja, hogy mindezen öröm- és 
hálanyilvánitások egyedül azon okból tétettek, mert azon hir vala el
terjesztve, hogy egy nagy összeesküvés fedeztetett fel, melly a hugo
nották s fóleg pártvezérök Coligny által a király élete ellen szö
vetett. 

A kálvinisták azt állitják1 hogy ezen összeesküvés merö rém
kép s nyomoru ürügy volt, s hogy Coligny-nak mioden szavai és 
tettei egy hü alattvalóhoz illök valának. A király II. Fülöp leseike
dései ellenében résen állott; s ha a kálvinista oemesek felfegyver
kezve valának, igen természetes, nem lehetvén az üldözöttektöl ki
vánni, hogy egész nyugodtao oda tartanák nyakukat a hóhérnak. Az 
egész Guise család, az anya-királynő és az udvar, a nép és papság 
mind halálos ellenségök lévén, ki veheti nekik ro sz néven, hogy 
védelmi állapotban tarták magukat? A trónnak nem vol~ mit félnie 
a protestana Colignytól, de igenis a lotharingiai család katholikus 
herczegeitőL Mondják még, hogy a protestantismus gyenge lábon 
állván, annál nagyobb szükség volt a hugonottákra nézve védelmi 
állást foglalni el az ellenségek ellen , mellyek által környezte
tének. 

A katholikusok azt felelik, hogy a tengernagy feje volt egy 
éveken át szakadatlanul folytatott lázadás nak,· mellynek czélja vala 
Francziaországot fölforg~tni, annak királyát gyámság alá juttatni s. 
vallását megváltoztatoL Es valóban nem szarvezett e ö az egész or
szágban egy nagy protestaus egyesületet, melly legkisebb intésének 

. is engedelmeskedve, öt Francziaország második királyává tevé? nem 
állottak-e rendelkezésére a tartományokban kormányzók, adószedök, 
fönökök, helytartók, alhelytartók, tanácsosok? Mellyik alattvalónak 
van joga magát az ország második urává feltolni? mellyik fejedelem 
türte volna ezen veszélyes és tilalmas vetélkedést ? Ime mit gondolt 
e tekintetben IX. Károly s hogyan fejezte ki magát Schomberghez 
intézett levelében : 

nA tengernagy hatalmasabb volt nálam s alattvalóim részéről 
több engedelmességre számithatott mint én, bitorolt nagy tekintélyé
nél fogva tetszése szarint fellázíthatván és fegyverbe állithatván azo
kat ellenem, amint azt több ízben megmutatta. Illy hatalmat ragad
ván magához alalltvalóim felett, én nem nevezhetém többé magamat 
korlátlan királynak de csupán államaim egy része urának. Ha tehát 

82* 
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az Istennek tetszett engem t8le megszabaditani, csak dicsérnem és 
aldanom lehet öt azért, hogy az emlitett tengernagyot és büntársait 
illy igazságos büntetésben részeltette. Lehetetlen lévén öt tovább 
türnöm, elhatározáro szabad menetet engedni a büntető ig'Bzságnak, 
melly sujtöbb vala ugyan mint ohajtám, de ezen körülmények között 
kikerülhetetlen." · 

"Ő felsége (mondja Belliévre) egy ízben beszélgetvén híveivel, 
kik között én is ott valék, azt mondá, hogy midön ennyire fenyegetve 
látta magát, haja szálai feláliottak." A tengernagy által okozott ezen 
rémület jeleit feltaláljuk Brantome-1 Tavannes- és Montluc-nál is, kik 
mindannyiaÍl az u d varnál befolyásos férfiak valának. 

Ki ne t~rtotta volna vakmerőségnek, ell!re kif'dzött zsarnokság~ 
nak, elviselhetetlen és sértő kérkedésnek Coligny-nak fejedelméhez 
intézett eme szavait : "Felség, vagy üzenjen hadat Spanyolországnak, 
vagy mi leszUnk kénytelenek íizenniFelségednek?" Nem törekedett-e 
ö Katalin anyakirálynő hatalmát megsemmisíteni? Ekkor ezen nö, 
ki csak azért élt, hogy uralkodhassék, fenyegetve látván magát, min
den eszközt felhasznált ellenségei megsemmisitésére 1 táinogattatva 
néhány udvaroncza különösen pedig Tavannes buzgalma által. Egy
szer az utóbbinak azt mondván a király, hogy alattvalóinak egyike 
tízezer embert ajánlott fel neki a németalföldi háboru ra, ö gyanitván, 
hogy egyedül Coligny tehetett illy ajánlatot, ekként felelt: "Felség, 
azon alattvalójának, ki önhöz e szavakat intézte, l e kellene üttetnie 
fejét; minll joggal ajánlja fel ö önnek azt, ami az öné? Biztos jele 
ez annak, hogy ö azon embereket megvesztegette és magának lek ö
telezte; s hogy ö az ön hátrányára vezére pártjának, s hogy ö ön ezen 
tízezer alattvalóját magáéivá tette, szükség esetén azokat l.5n ellen 
felhasználandó." 

Ismételjük röviden a feltett kérdéseket. 
l. Tulaztattak-e ama napokban elkövetett iszonyatosságak? 
II. A protestánsok mint lázadók vagf mint eretnekek vesz

tek-e el? 
III. A vérontás véletlen volt-e vagy kiszámitolt? a hóhérok 

külsö nyomásnak engedtek-e vagy pedig saját akaratuknak és v~r
szomjoknak ? 

IV. Végre a tömeg tekinthetö-e bünösebbnek vagy a vérontás 
inditói? a bün nemzeti-e vagy egyéni? politikai-e vagy vallási? az 
udvarnak rovandó-e az fel vagy a kornak ? 

Minö volt Europa helyzete és a nemzetek' egyetemes moz
galma? A mult pártemberei, hivek ~seik vallásának hitágazataihoz, 
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mindenütt erélyesen küzdöttek az ujitás, a protestáns kétely s a val
lásszabadság párthivei · ellen. Ezen kétfc!le érzel~m szenvedélyes, 
erős és bünökben gazda~ izgalmakban tört ki. Ha a katholikus Spa
nyolország az eretnekséggel gyanusitattakat a piaczon égeté meg, a 
keresztségismétlök Münsterben az lsten nevében nőket, öregeket és 
gyermekeket gyilkoltak le j ha a Sorbonne tudorai halálra ítélték 
azt, ki hitvallásukat tagadá, Calvin máglyára küldé Servet.t, ki a 
sz. Háromság titkát nem az ö modorában fogta fel. A protestana fel
fogással a fölszabadítás és szabadság eazméje egyesittetett j a katho
likus hittel a tekintély és engedelmesség eszméje kapcsoltatott össze. 
Róma, Párizs és Madrid, a katholikus vallás eme székhelyei, dühöng
tek Wittemberga, Bázel és London ellen; és ekként egész Europa 
két táborra volt oszolva, az egyik hiv a mtilthoz, másik a jövöhöz, 
melly küzdelem, erőszak, ujitások és sanyaruságok nélkül nem azo
kott megszilárdulni. 

A franczia nép zömére nézve a katholicismus erkölcsi élet, a 
mult és jövő szentesitése, az ösök hite s összes jogainak biztosítéka 
volt; a spanyol nemzetre nézve pedig maga a nemzetiség, a mó
rok hatalma alóli felszabadulás, Columbus, .Vasco-Gama és Pizarro 
zászlója vala az. Mennyi nyugtalan, rémletes, vérengző s mindenre 
kész szenvedély támadt fel ekkor, midön Luther ujitása a szellemeket 
áthatva a katholicismus 1 a közép osztály eme benső hite s a harcz 
embereinek leghathatósabb ösztönzöje ellen háborut inditott ! Mind
az, mi az egyik boldogságát, a másik támaszát,, reményét vagy dics
vágyát képezé, egyesült akkor j a köznapi értelmiségek, a félénk 
vagy jó indulatu lelkek, ugyszinte azon férfiak serege, kik a hitet 
eléje teszik az okoskodásnak, megrémült j a nagyok, gyengék, sze
gények, a közép osztály emberei, a müvészek reszkettek, s Europa 
minden vallása egy közös zászló alatt haladt. 

Másrészről ezen mozgalom hízelgett az emberi szellem szabad
ságának. A tudósok, kiknek felette tetszett, hogy hiViket vizsgálat 
alá veheték, a kisebb fejedelmek, kik örültek, hogy a megunt s al
kalmatlan tekintélyt nyakokról lerázhaták, a vállalkozó szellemek, 
kiket az ujitás felette vonzott, némelly királyok, kik az uj egyház fe
jévé tevén magokat, azt reméllék, hogy sz.inte pápák leendnek s ~ 
oltáruk ellen más oltárokat emelendnek, egy protestáns tábort képe
zének, melly annyival rémletesebb vala, mennyivel inkább érezék, 
hogy minden oldalról erősebb és erősebb ellenállásra találandnak. 

·A két párt mindegyike kölönböző szinü, politikai zászlókat tü
zött ki. Francziaországban a vidéki nemesek~ kik az egykor hatal-
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mas főuraktól származának s a VI. Károly uralkodását követő idök 
mozgalmai által hübéri tekintélyöktől megfosztatának, az uj vallás
ban bizonyos füg~etlenséget, elszig~teltséget s fensőséget véltek fel
találni, ameily .rájok nézve igen hizelgő volt. Anélkül, hogy a trón
nak és népnek határozottan hadat üzentek volna, olly állást foglaltak 
el, hogy ugy az egyiket mint a másikat megtámadhassák. Egyaránt 
félelmesek rangjok, hadmüvészetök és vitézségök ugyszinte összeköt
tetésök és tekintélyök által, egy szövetséget alakitának, mellyet a 
közös hit köteléke füzött egybe, s amelly egy megromlott és ingatag 
udvQrra nézve olly rémletes vala. Ezen nemesekhez csatlakoztak a 
tudósok is, kik kálvinistákká levén, ekként elszakadtak a nemesség
től, melly öket magától eltaszítá, s a néptől, mellynek tudatlansága 
iránt megvetéssei viseltetének. Szellemi fensőbbség, jellem-emelke
dettség, gög, dicsvágy s talán egy kis irigység valának az elemek, 
mellyek Francziaország protestáns pártjában egyesültek. 

A vér tüstént folyni kezdett, mihelyt e két tömeg egymással 
összeütközésbe jött j ekkor megkezdődtek a bünök j fejedelmek, pa
pok, nép mindannyian egyszerre vétkesekké levének, az első sérel
met mindegyik rész ellenfelének tulajdonítván. Kezdetben csak köl
csönös vádakkal és szemrehányásokkal illeték egymást, késöbb az 
eszmeharczot anyagi küzdelem váltá fel, melly nagyon szaporítá a 
bullákat. A történetirók elég szerencsétlenül majd a protestaosok 
majd a katholikusok ügyéhez szegödtek j Varillas és Voltaire, mind
ketten egyaránt igaztalanok, a részrehajlatlan utókor itéletére hivat
koztak, melly egy mérlegre veté öket s mindkét oldalon vértől pi
rosló fegyvereket látott s ezen élethalál-harczban nem egy felekezet 
büneit, nem egy udvar hibáit, nem a vakbuzgóság izgatAsait hanem 
az emberiség állandó és változatlan szenvedélyeit ismerte fel. 

MegadatvAn az első jel a vassy-i vérengzés által, mellyért a fe
lelősséget egyik párt a má.sikra tolni igyekszik, a dél-franczíaországi 
protestánsok azonnal iszonyu kegyetlenségeket követtek el a katho
likusokon, a közép francziaországi katholikusok viszont nem marad
tak tétlenül, s igy a két párt egymás bántalmazásában és öldöklésé
ben versenyezett. És mellyik fél volt a győztes? mellyik nyerte el 
a gyilkosság pálmaágát? bajosan lehetne megmondani. Ha az áldo
zatok kevesebben valának a katholikusoknál mint a protestansoknál, 
oka hogy a nagy többség katholikus volt. Egyik rész a lázongásban, 
másik a dühben volt megátalkodott. 1567- és 69-ben Nimes .utczái 
katholikus vérrel öntöztettek j M i c h e l a d e név ala_tt volt ism ere
tes" vidé~~tl ama vérontás, mellyet a protestansok 1567-ben sz. Mi-
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hály napján irtózatos szabályossággal vittek véghez ; midön t. i. a 
katholikusok a város hazába bezáratva olly módon öldöstettek le, 
melly nagyon hasonlitott a franczia forradalom alatti septemberi mé
szárlásokhoz. Egyenkint az egyház sirboltjába taszíttatván le 1 az 
ottani rájok várakozó rajongók által tördöfésekkel végeztettek ki; az 
oszlopokra és toronyablakokba pedig fáklyákat tartó emberek állit
tattak, hogy megvilágitanák ezen mészárlást, melly esteli tizenegy 
órától reggeli hat óráig tartott. 

Ugyanezen büntények njittattak meg különbözö alakban 
egész Francziaország ban, anélkül hogy határozottan meg lehetne mon
dani, mellyik párt kezdeményezé a vérengzést. Ott hol a protestán
sok voltak többségben, a katholikusok győzettek le, hol pedig kisebb
ségben valának mint pl. Párizsban, a katholikusok voltak előnyben. 
Maurevert megölte Colignyt, Poltrot meggyilkolta Guise herczeget. 
A hugonották kényszerittetve védelmök tekintetéből egymással azo
rosan ·egyesülni, ekként a trónt és udvart a végletekre hajtották, s 
illy formán a király egyikét sem képviselé azon érdekcknek, mely
lyek a tömeget olly erős izgalomban tarták; a királyi korona mellett 
jobbra-balra két más korona emelkedett ki, egyik a protestantismusé 
Coligny fején , másik a katholicismusé a Guise herczegekén. Az ele
rőtlenedett udvar fegyverkezni kezdett s a ravasz Medici Katalin 
csodálatosan képviselte ama század pogány politikáját. Ekként az 
egyik oldalon az udvar nyájassága, kéjelgése,. kicsapongása és er
kölcstelensége, a másikon a protestánsok harczias szigora, lázadási 
dühe s felüimulhatlan szilárdsága', itt a nép fanatismusa, amott a katho
likusok felgyuladt buzgalma vala feltalálbató. A trón gyengeségénél 
fogva majd az egyik majd a másik párttal szövetkezve, látszólag 

· mindig tiszteltetve de voltaképen mindig megvettetve részes vala 
mindazon bünökben, mellyeket elfojtania kell vala, részes a lázadás
ban, mellyet nem büntetett, részes a sz. Bertalan éji vérengzésben, 
mellyet a katholikusokkal egyetemben főzött ki. · 

Ha a dolgok illy állásában azt mondották volna az udvarnak: 
"Hogy hatalmad visszaszerezhessd, szükséges a protestáns vallásra 
térned", az udvar protestáossá leendett. Kicsapongó udvar vala ez, 
mellyben a király maga szigoru katholikussága daczára is egy ke
resztéhyhez olly kevéssé illő életet viselt. Csak tánczok, álarczos 
menetek, olasz szakácsok által készitett vendégségek, éji dalolások, 
látogatások a csillagjósoknál, párviadalok s elpuhultságok (Pasquier 
kifejezése szarint vérbe mártott gyöuyörvirágok) valá
nak itt találhatók. Illyen volt azon udvar élete. IX. Károly és az öt 
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környező főurak lelki erejöket testi gyakorlatokban, ostobas_ágokban 
és azokatlan különczségekben nyütték el. A király fogadott egyik 
udvaronczáv"l (De Chaulsnes ), hogy egy év lefolyása alatt képes le
end sajái lábujját megcsókolni; komoly vala pedig e fogadás, s az 
erre vonatkozó irat a párizsi királyi könyvtárban Bethune kéziratai 
között ma is fellelhető. Medici Katalin semmi fáradságot nem kimélt, 
hogy ezen kicsapoogási dühöt s ezen erkölcsi különczködést és fék
telenséget még inkább nevelhesse, előnyösek lévén azok czéljaira 
nézve. 

A protestáns és katholikus hatalmasságok mozgalmai szinte 
bele vegytiltek e zürzavarba; ezek is amazok is oda törekedtek, 
bqgy a franczia udvarnál tulsulyra vergődhessenek, s evégből annak 
ellenkező tanácso~at osztogattak, mellyek meg is hallgattattak azon 
szándékkal, hogy alkalmilag követtetui fognak. De a vágyak, fon
dorkodások és hő óhajtások szükségképen alá valának ~endelve az 
események menetének, mellyeket senki sem láthatott előre. Miért fe
ledik el még a legbölcsebb történészek is azon közönséges közmon-
dást, hogy az ember tervez, az lsten végez? ' 

Az udvar felboszapkodván a kálvit~isták szaporodásán, eleinte 
eszközöket keresett, mellyek által tőlök megmenekülhetne, azután 
ha.lasz$gatta a dolgot, később pedig alkudozásba bocsátkozott velök, 
eközben majd ostromolván őket, majd ismét bizelegvén nekik. Meg 
akarta pket nyerni, vallásszabadságot ajánlván nekik ; de elrémitve 
fenyegetéseik által visszaesett kétségbeesésébe, melly visszavezetvén 
öt első gondolatára t. i. a kálvinisták kiirtására, utóljára is oda kény
szeríté, hogy a vérontáshoz folyamodjék. De vajjon hét egész éven 
át törte-e fejét az udvar e vérontásoD? bizonyára nem. S vaijon gon
dolt-e arra már a b~yonne-i értekezés alkalmával? kétségkivül igen; 
s ha nem is volt az szabályozott összeesküvés, windenesetre volt egy 
határozatlan tervezet, mint azt az akkori történetirók bizonyítják, 
minők Tavannes, Castelnau, Le Laboureur, Matthieu, Calignon, La 
Noue, Adriani, Davila, Famiano Strada. "A két udvar (mondja 
Strada) az eretnekség kiirtására egymásnak kölcsönösen nyujtandó 
segélyt, ugyszinte a Francziaország vallási bajainak orvoslására al
kalmazandó gyógyszereket illetőleg tökéletesen egyetértett." Adriani, 
ki mint hiszik, Cosmo toskanai nagyberezeg magán hirlapjából gyűjté 
egybe történelmi adatait, világosabban beszél: "Végre is abban álla
podtak meg, hogy Alba herczegnek a katholikus király véleménye 
értelmében Bayonoe-ban adott tanácsai fognak követtetni; és fölismer
tetvén1 hogy csakis az összes hugonotta pártvezérek haláJa által le-
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hetne czélt érni, megujittatván Párizsban ~ I!Zicziliai vecsernyék, ezen 
tanács 1572-ben foganatosíttatott, mihelyt arra a kedvező alltalom 
megérkezett. u D avila szerio t, ki a királyné bizalmát birta, az eret
nekség kiirtására szolgáló eszközök Bayonneban állapíttattak meg; 
és midön Alba herezeg mindenekfelett azt ajánlotta volna., hogy a 
pártvezérek közöl egyetlen egy se kiméltessék meg, egy laz~~tcz-fő 
többet érvén száz békánál, a királyné azt felelte, hogy n vége ö sz ük
ség esetében ezen eszközhöz nyulna, előbb azonban megpróbálná a 
vérontást kikerülve a hugonottákat békés uton és szelidséggel ve
zetni vissza az egy]láz kebelébe." Ezután elváltak, folytatja az emli
tett iró, kölcsönösen segélyt igérvén egymásnak, de fentartván ma
goknak, hogy az előforduló körülméuyek ezerint szabadon müköd
hessenek s terveiket aszerint változtathassák. "A bayonoe-i értekez
letben (mondja Tavannes) elhatároztatott, hogy a két fejedelem köl
csönösen védendi egymást, fentartván a kath. vallást,legy8zvén a lá
zadókat s elfogatván és kivégeztetvén a lázongó pártvezéreket. u Le 
Laboureur, C~stelnau értelmezője,. azt mondja, hogy "a hugonották 
figyelmeztetve valának az ellenök kötött szövetségről, mell,y: a ba
yonne-i értekezlet után csakhamar kitörendő vala." Pasquier azt 
állítja, hogy ezen értekezés után a kálvinisták gyanui mindinkább 
növekedtek s ezen pillanattól fogva elhatároz;ák, hogy hadseregöket 
lehetőleg erllssé és félelmessé teendik. 

Mit gördítsünk a protestánsok és katholikusok ezen állitásának 
ellenébe? Talán azt, hogy a fejedelmek szövetsége egy eredmény 
nélküli terv vala j hogy az 1570-ki béke-kibocsátvány az egyetemes 
kibékülés őszinte vágya által hozatott létre; hogy a hugonották visz
szaéltek az irányokban tanusitott engedékenységgel j hogy Henrik 
navarrai királynak Margit franczia herczegnövel kötött házassága 
még nagyobb vakmerőséggel töltötte el öket? Legyen ugy, de mind
ez teljességgel nem rontja le az idézett tanubizonyságokat. Politikai
lag szólván szükséges és természetes vala, hogy a katholikus feje
delmek egymással szövetkeznének amaz eretnek11ég megsemmisité
sére, melly legdrágább érdekeiket fenyegeté j és ezen szövetség való
ban sikerült is, de kezdetben nem vala az egyéb egy tökéletlen és 
bizonytalan tervnéL Má.srészröl természetes vala az is, hogy az eszé. 
lyességi és emberieégi tekintetek vagy talán a személyes félelem is 
gátot vetnének a Bayonoe-ban fogamzott terv valósitása elé j s végre 
sok bizonytalanság, ingadozás, habozás és ellenmondó lépések után 
végső szükségben a legkegyetlenebb erőszak vétetett foganatba, 
amelly már régt8l fogva tanácsoltatott, főzetett, s majd elvettetett 
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majd ismét elörántatott, de mindig utólsó menedéknek tekintetett. 
Természetes vala, hogy némell y szinlelö és elzárkozott jellemek soha 
nem vesztenék el szemök elöl az egyszer kitüzött czélt. 

A kalvinismus, melly most a külviszonyok békebirájává leve, 
melly Francziaországban a tartományok municipalis függetlenségét 
s a hübériség fénykorát felébreszté s a királyt Párizs városa polgá
rainak lefegyve1·zéaére kényszeríté, kétségkivül nem szándékozott 
sem a királyt meggyilkolni, sem pedig a monarchiát felforgatni, de 
félelmes hatalma mindinkább növekedett s a katholikusokra és az ud
varra nézve folytonos rémület tárgya vala az. A németországi pro
testánsok támaszul azoigáltak nekik, de másrészről a municipalisták, 
a párizsi kereskedök, az udvar félurai s a nök majdnem valamennyien 
egyidejüleg felkeltek e párt ellen. Coligny a királyhoz irt egyik le
velében sok sérelmekkel áll elé ; de ki meri mondani, hogy panaszai 
igazságosak valának ? Az igért pénz nem adatott meg neki ; a ka
tholikusok bántalmazzák a protestánsokat, az illető tisztelet nem ada
tik meg neki, az élelmi szerek megtagadtatnak töle s övéi közölieg
ujabb-an ketten megöletnek. Föltévén, hogy mindez igaz s hogy az 
udvar jó hiszemmel volt légyen, fékezhette-e ez a nép dühét? annyi
val inkább, hogy a protestánsoknak engedélyezett kedvezmények 
sérelmesek valának a nagy többségre nézve. Hízelgésekkel halmoz
tattak el s ugyanakkor féltek tőlök : iszonyu helyzet, miután semmi 
sem veszélyesebb mint félelemmel tölteni el azokat, kiknek kezökben 
a hatalom van. 

A hugonották 1548-tól 1559-ig megteremték hadi erejöket s 
megállapitották egyházi szónoklataikat. Üldözés által a-tarták öket . 
megsemmisíteni, előbb vérpadra küldvén Anne Dubourg-ot, azután 
kegyvesztetteknek nyilvánitván a kálvinista pártvezéreket. A loth
ringiai ház az arnboisei összeesküvés altal megtámadtatva, sok föt a 
porba hullatott. A harmadik osztály közbe akará magát vetni és 
mérsékelni egyrészről a kálvinista mozgalmat, másrészről pedig az 
igazhitüség üldözését: hasztalan kísérlet, melly 1560-tól 1561-ig tar
tott, anélkül hogy valamit használt volna. Közelegvén a háboru, mig 
a régi katholikus társadalom felingereltetett az engedmények által, 
mellyeket az udvar az uj hitnek tett, a kálvinisták távolról sem vol
tak megelégedve ezen engedményekkel. A vassy-i esemény, a saint
medardi botrány, az elfoglalt templomok s megzavart egyházi szó
noklatok, a felgyujtott kolostorok és apátságok jelezték ezen iszonyu 
polgá~háborut, melly egészen 1562-ig tartott. 

És ezen évre vonatkozik a bayonnei hires értekezlet. E kor-
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szak utolsó történésze Capefigue megengedi, "hogy a hugonották 
megsemmisitése bármelly módon az érintett értekezésben terveztetett 
és állapíttatott meg." A k:l.lvinisták olly erőseknek tartattak, hogy az 
udvar megsemmisitésökröl gondolkozott. "Az ügyesség mit sem ér" 
igy kiáltott fel IX. Károly L' Ropitál kanczellár jelenlétében ; mint
hogy a heves gondolkozásu és gyenge király , már ekkor egészen 
Alba herezeg és Medici Katalin befolyása alatt állva, a vérontáson 
törte fejét, mellynek végrehajása több bizonytalanságba és akadály-
ba ütközött. , 

A harmadik rend oda irányzott müködései, hogy a kibékülés 1 

megtörténjék, az eskü megtartassék, s az egyik fél erőszakoskodása 
a másik résznek pedig makacssága mérsékeltessék, nem akadályoz
hatták meg a második vallásháborut, melly 1566-tól 1570-ig tartott s 
mindössze annyit eredményezett, hogy a kálvinístákat a badviselés
hez hozzá szoktetá s a nép ingerültségét nevelé. A kálvinisták Pá
rizsban a polgárháborura teljesen szervezvén magokat, ekként elsajá
titák a barczias vakbuzgóságot. A római udvar egész~::n hatalma alá 
keríté a franczia udvart és V. Pius Europa összes fejedelmeinek irt, 
öket IX. Károly támogatására bírandó. Hasonlitsuk már most össze 
a katholikus vallás fejének szavait Alba herczeg, II. Fülöp 1 Medici 
Katalin és IX. Károly szavaival, és látni fogjuk, hogy a sz. Bertalan 
éji vérengzés csak végső kitörése vala egy válságnak, mellyet a ~ol
gok sztlkségessége s az ellenpártok helyzete régtől fogva elöké
szite. 

lö70 körül a kedélyekben bizonyos szellemi forradalom kapott 
lábra, melly azokat a békéhez vezette, mindkét fél egyaránt ki lévén 
fárasztva a haszontalan és véres küzdelem által. A fellengző egyé
nek morogtak, a polgárok sértve érzék ezáltal magokat, s a hugonot
ták kedvetlenü! tevék le a fegyvert. A király egymásután engedve 
az erőszak, békülés, nyilt harcz vagy közbenjárás benyomásainak, 
aszerint amint a Guise herczegek, ·a harmadik rend, Róma vagy a 
kalvinismus által sugaltatott, végre is a hugonották felé kezde hajlani. 
1572 végén minden körülmény a béke valósulására látszott összemü
ködni, s a több év óta főzött nagyszerü vérontás terve meg volt ugyan 
még, de IX. Károly nem törődött többé avval. Csak akkor ébredt ez 
ismé"t fel, mid.ön a protestantismus Henrik navarrai királynak Margit 
herczegnövel kötött házassága után még nagyobb hatalomra tett 
szert; midön a király a szigoru, gőgös és engesztelhetetlen bugonot
ták által ugyszólván ostromoitatva látta magát; midön a párizsi nép 
boszura gyult, látván, hogyan vonulnak be mintegy diadalmasan vá-
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rosukb~ a protestánsok, anélkül hogy misér~ járnának B régi I!IZékes
egyházukba belépnének j ekkor a nép minden reménye Guise Henrik 
herczegben, a katholikusok pártvezérében öszpontosult s minden 
gyülölet Colignyra s az ennek ta~ácsát követő királyra háramlott. 

Ezen időtől fogva egy titkos félelem szállotta meg a kedélyeket, 
s Montluc Emlék i r a t a i-ban nem habozi~ bevallani, hogy a hu
gonották akkor nagy ve~zélyben forogtak. "Ertesülvén az udvari uj
ságokról, mindennap ismétlém magamban, hogy a hugonottáknak 
tulságosan hizelegnek, s ez zajt fog csinálni." 

Valóban azon percztől fogva, hogy az udvar a köznép ingerült
ségét, a protestánsok dicsvágyát, saját veszélyes helyzetét s az ön
kényt ajánlkozó kedvező alkalmat felismerheté, vissza k~lle emlé
keznie a vett sérelmekre s ujból fontolóra vennie a Bayonoe-ban 
nyert tanácsokat. És ekkor történt, hogy Coligny a huszonharmadik 
évébe lépő királynak felajánlá párthivei segélyét, ezáltal magát anyja 
gyárnsága alól kiv~nandó. Az anyakirálynő tudta ezt s véglegesen 
eszközlője leve azon eseménynek, mellyet a katholiku~;~ polgárság 
egyetemesen óhajtott. Minden oldalról tudósítások érkeztek az Orange 
és Rouen városokban elkövetett gyilkosságokról, s mig az anyja ál
tal türelmében kifárasztott király még mii~dig a komoly és szigoru 
erkölcsü Coligny befolyásának engedett, a nép vért szomjazott s a 
katholikusol,t elméjét azon gondolat foglalkoztatá, milly könnyen ki-

' irthatnák mostan minden ellenségöket. Es ne szánakozzunk-e a 
gyenge, fiatal és heves véralkatu királyon, ki illy válságos helyzetbe 
jutott? 

A végzetes percz megérkezett, s az olasz történetirók az állit
ják, hogy a fiu és anya egyaránt vétkesek volnának j de a franczia 
történészek felmentik IX. Károlyt, ekként a bün egész sulyát Kata
lima hárita.ndók. Egynémelly tény Károlyt is hibásnak látszi~ mu
ta.tni. Davila magasztalja Károly tettetését, ki "előbb az idegen sere
geket Francziaországból eltávolitotta, hogy igy a felekezet pártvezé
reit annál teljesebben megsemmisithesse." Matthieu, Mézeray és 
Griffet atya ugyanazon véleményben vagynak. "A király (mondja 
Matthieu) elhatározta megboszulni a korán, vallásán és koronáján ej
tett sérelmeket s gyökerében kiirtani a pártoskodást s megsemmisí
teni annak fövezéreit. A szinlelés leple alá takart eszélyesség és a fél
tékenyen titokban megőrzött elhat1\rozás hozták létre ezen kegyetlen 
és végzetteljes napot." 

Itt a diplomacziai jelentések felette érdekesekké lesznek. Még 
fönvagynak azon levelek fogalmazványai, mellyek a franczia udvar 
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és La Mothe-Fénelon kö~ött váltattak, ki Londonban egy, Katalin és 
Erzsébet között kötendő egyezmény fölött alkudozott, ugyanakkor 
ezt az anyakirálynő egyik fiának, az anjoui vagy Alangon herc~egnek; 
eljegyezni törekedvén. Egyszer csak az alkudozások kellő középén . 
kiüt a vérengzés, anélkül hogy erről előbb legkisebb emlités tétetett 
volna, melly képes leendett a gögös királynő boszankodását mérsé
kelni. A tény hirére Fénelon megírja zavarát a franczia udvarnak és 
kérdi, hogyan vonhatná ki magát abból. Sürgönyei a~onban elfogat
tak, B ezek egyikében igy ir: "Je croy, eire, qu' il a esté fort a propos 
C!Ue le dict seigneur Quiilegray et monsieur Wilson ... ayent veu la 
dicte lettre, affin d' oster aux ungs et aux autres l' impression qu' ilz 
avoient que ce fust ung acte projecté de longtemps, et que vous eus
siez accordé avecques le pape et le roy d' Espaigne de faire servir 
les oopcea de madame votre soeur avec le roy de Navarre a une teile 
execution, pour y attraper a la foys tous les principaulx de la dicte 
religion assemblés; ce q ne la dicte lettre monstre combien vostre in
tention a esté eloignée de cela, et combien le eas a esté fortuit et 
soubdein." 

Ezt irta september 2· áról, 24-ről pedig : "Elle (Erzsébet ki
rálynő) s' est advancée dix ou douze pas pour me recl'lp'voir, a vec uhe 
triste et sévére mais toujours fort humayne fa~on ; et m' ayant men,.é 
a une fenestre a part, aprés s' estré ung peu excusée du delay de mon 
audience, elle m' a demandé s' il estoit possihle qu' elle peut ouyr de 
si estranges nouvelles, com me on les publioit, d' ung prince qu' elle 
aymoit et honoroit, et auquel elle avoit mis plus de fiance qu' en tout 
le reste du monde. Je luy ay respondu, sire, qu' a lavéritéje me ve
nois condouloyr infiniment avec elle, de la part de vostre majesté, 
d' ung extreme et bien lamentable accident, oú vous aviez esté con
trainct de passer, au plus grand regret que de chose qui vous fust 
advenne despuis que vous estiez né au monde. Et luy ay racompté 
par ordre tout le faict, selon l' instruction que y' en avois, adjoutant 
aulcuns advertissementz, que j' ai extimé bien nécessaires pour luy 
faire toueber que, par l' apréhension de deux extremea dangers, qui 
estoient si soubdains, qu' il ne' vous avoit resté une henre entiere de 
bon. loysir pour les remédier ; et dont l' ung estoit de vostra propre 
vyé, et de celle de la royne votre mére, et de meisseigneurs vos fré
res, et l' autre d' un inévitable recommencement des troubles, pire que 
les passez, vous aviez esté contrainct, a vostre plus que mortel dé
playsir, non seulement de n' empescher, mais de laysser executer en 
la vie de manseigneur l' amiral et des siens ce qu' ils préparoient 
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en la vostre, et courre sur euls la sédition que leur estoit déja dres
sée etc." 

Chateaubriand mint római követ megszerezte XIII. Gergely 
pápának Salviati nunciussal folytatott levelezéseit s közlé sir James 

~ Mackintosb történetíróval, ki azokat H is t o r y of E n g l a n d czimü 
müvében felhasználta. Lásd még Sismondi H is t o i r e d es Fr a n-
9 ai s czimü munkájának XII. kötetét. Ezekből kitünik, hogy a 
nuncius a mészárlás végrehajtásának pillanatában sem ismerte a 
franczia udvar terveit. 

Ha nem tudta azt a pápa, talán értesitve volt arról II. Fülöp? 
Midön a francziák Napoleon alatt Spanyolországba betörtek, a 

simaneas-i irattárból magukhoz ragadák II. Fülöpnek francziaországi 
ügynökeivel folytatott levelezését i mindenki megtekintbeté s főleg 
Capefigue fel is használta azt H i a t o i r e d e l a R e fo r m e, d e 
l a L i g u e e t d u r e g n e d' H e n r i IV. czimü müvében i de az 
egészből az tünik ~i, hogy II. Fttlöp hasoblóan mitsem tudott az 
érintett fondorlatokróL 

Másrészr<H Ossat bíbornok egyik levelének egy helye oda mu
tat, hogy csakugyan létezett legalább valameily titkos összebeszélés i 
ö ugyanis 186-ik levelében azt mondja, hogy midön a pápai udvarnál 
Henrik navarrai király és Margit herczegnö közötti házasság felbon
tasát sürgetné, VIII. Kelemen elbeszélte neki , mi.ként az érintett 
házasság tárgyalása alkalmával mint Alexandrino bíbornok fran~zia
országi pápai követ titokuoka a franczia udvarnál volt és emlékezik, 
hogy az érintett követ minden követ megmozditott, hogy IX. Ká
rolyt ama házasság jóváhagyásáról lebeszélje. "Mais le roi le prit 
un jour par la main, et lui dit: Monsieut· le cardinal, tous ce que 
vous me dites est bon, et en remercie le pape et vous i .et si j'avois 
quelqu' autre moyen de me venger de mes ennemi~, je ne ferois pas 
ce mariage, maia je n' ai point d' autre moyen que cestuy-ci. Ajouta 
sa sainteté que, lorsque la nouvelle de la Saint Barthéleroy vint a 
Rome, le dit cardinal Alexandrin dit: "Loué soit Dieu, le roi de 
France m' a ten u sa promesse." 

Jól van, de akkor hogyan egyeztetjük össze IX. Károly állitó
Jagos tervezését életével? Köztudomásu dolog ugyanis, hogy akkor 
Coligny-val benső viszonyban t' l ts kevéssel a sz. Bertalan éji vérengzés 
előtt hozzá intézett leveleiben keserü panaszokra fakad a királyné, 
az öt környező olasz kegyenczek s a szolgaság egy neme ellen, 
mellynek kénytelen vala magát alávetnie. Csakis heves és állhatat
lan természetével lehet mindezen ellenmondásokat megfejteni. Ká-
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roly, ugy amint a történelem által elénk rajzoltatik, anyja kormányá
val s a hugonottákkal elégedetltm, emellett türelmetlen, heves, nyug
talan s a legerőszakosabb és legellenkezöbb határozatokra is képes 
lévén, egyrészről megigérbette a hugonották kiirtását, másrér:.zröl 
Coligny-nak támogatását és barátságát, azután pedig e kétes helyzet
ben bizonytalanul habozva egész dühhel hozzá szegödbetett a véron
tás tervéhez. Semmi sem tünteti fel jobban lelke ingadozását, mint 
azon szavak, mellyekre akkor fakadt, midön Coligny meggyilkolta
tásának hire füleibe jutott: "Az Isten szerelméért, tehát már nekem 
soha nem leszen egy jó órám sem?" 

Hogy Medici Katalin és az anjoui herezeg Mauravert-t megbiz
ták légyen Coligny meggyilkolásával, be van bizonyitva magának a 
herczegnek vallomásaiból, mellyek Villeroi-nak a Petitot-féle gyüj
teményben megjelent Emlékirata végén közlött jelentésében olvas
hatók. Azt állitja ugyanis, hogy ö anyjával egyetértve gyilkoltatta 
meg Coligny-t, miután ennek mesterkedései folytán a fiatal király 
szivére minden befolyásukat elvesztették j de miután a kisérlet az ö 
hátrányukra ütött ki, elhatározták azt ismételni, és pedig nem titok
ban, miután ez már most lehetetlen vala, hanem nyiltan. Evégből 

a hugonottákra egy összeesküyést fogtak s avval rémiték el a királyt, 
ki beleegyezett a mészárlásba, kikötvén Coligny éle~ének megkimé
lését. Midön azonban még jobban fölingerlék, nil jura par la mort 
Dieu, puisque nous troúvions bon qu' on tua t l' amiral, qu' ille vouloit, 
mais aussi tous les Huguenots de France, aufin qu' il n'en dameurat 
pas un qui lui dO.t reprocher apres, et que nous y donnassions ordre 
promptement. Et sortant furieusement, nous laissa dans son cabinet, 
oft nous avisames le reste du jour, le soir et une bonne partie de 
la nuit ce qui semhla a propos pour l' exécution d' une teile entre
pise . . . Or, aprés avoir reposé seulement deux heures la nuit, 
ainsi que le jour commeni}Oit a poindre, le roi, la reine, ma me
re et moi aliames au portai! du Louvre joignant le jeu de paume, 
en une cbambre qui regarde sur la place de la basse cour, pour le 
commencement de l' exécution, ou nous ne fumes pas longtemps, ainsi 
que nous considérions les événemens et les conséquencea d' une si 
grande entreprise, a laquelle, pour dire vrai, nous n' avions jusqu'' 

' alor&' bien pensé , que nous entendimes a l' instant tirer un coup de 
pistolet, et ne saurais d ire en quel endroit, ni s' il offensa quelqu' un j 

bien saie-je que le son seulement nous blessa tous trois si avant dana 
l' esprit, qu' il offensa nos sens et notre jugement, épris de terreur et 
d' appréhension des grande desordres qui s' alloient lors commettre; 
et pour y obvier, envoyames soudainement et en toute diligenea un 
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gentil-homme vers monsieur de Guise, pour lui dire et expresse':Dent 
COrilrnander de notre pai't qu' il se retirat a BOD Jogis, et qu' il se gar
d at bien de ri en entreprendre sur l' amiral, ce seui commandament 
faisant c esser tou t le reste, parce qu' H avai t été arrété qu' ;en aucun 
lieu de la ville n'entreprendroit rien qu' au préalable l'amiral n' eust 
été tué: mais tot aprés le gentilhomme retournant, nous dit que man
sieur de Guise lui avoit repondu que le commandement étoit venu 
trop tard, que l' amiral étoit mort, et qu' on commen~oit a exécuter 
par tout le reste de la ville." 

A történetirók nem vették figyelembe ezen nyilt vallomást, 
melly a talányt teljesen megfejti. A király h i r t e l e n v lllt o z ás a 
maga legjobban tanuskodik nyugtalanságáról és ingatag jelleméről, 
roailyeket előbb jeleztünk. Ime elöttünk áll az ember, ki megigéri 
a hugonották hallllát, megbocsát nekik, háborut indit ellenök, azután 
karjaikba veti magát s végre azon kikötés mellett, hogy egy se ma
radjon életben neki szemrehányást teendő, azt akarja, miként mind
nyájan megölessenek! Nem leszen-e minden világos e dráma sze
mélyeinek helyzetéből, érdekéböl és előéletéből? Katalin IX. Ká
rolyban a természeti hajlamokat és vad ösztönöket fejtette ki; és 
valóban vagyon valami állati hirtelen és dühös rohamaiban, meilyek 
önviseletét jellemzik. 

Ö nem foglalkozik többé az események menetével, hanem a 
kétségbeesett érzéketlenség egy nemébe esik s udvaronczainak és 
anyjának engedi át a mészárlás kivitelét ; ami vétkes közönyösségé
nek meglepő bizonysága. Nyolcz vagy kilencz órával az öldöklés 
előtt a navarrai királylyál, Condé herczeggel és más {()urakkal a lak· 
osztálya alatt levő kovácsmühelybe ment, hol ö egy ingre vetközve, 
vagy egy fekete zubbonyt öltve magára gyakran dolgozgatott, s ot
tan szokás ezerint dologhoz látott, kiosztván a munkát munkásai kö
zött, anélkül hogy a legkisebb jel által elárulta volna a rémletes 
titkot, melly lelkét terbelé. Ugyancsak illy iszonyu közönyösséget 
találunk egyik levelében, mellyet a vérontás után közvetlenül római 
követéhez Ferrails urhoz intéEett, s ameilynek három lapját jelenték
telen apróságokkal megtöltvén mintegy utóirat gyanánt oda füzi : 
"Egyuttal arról is tudősitom önt, hogy a tengernagyra egyik ellen
sége rá lövén, ez a városban nagy zavart idézett el6, mellynek kö
vetkeztében sokan megölettek." 

Guise herezeg a népmozgalmat rendezte, Katalin pedig a kirá
lyi sereget használta fel czélja kivitelére. A gréve-i várol!!báz ba
rangja adta az els8 jelt, a Sairtt-Gerrnain l' Auxerrois viszonozta azt, 



1313 

s a polgárok megkezdék az öldöklést; IX. Károly magatartása rend
kivül szenvedőleges volt, a polgárok pedig azon engesztelhetetlen 
dühhel hajták végre szerepöket, mellyet a vér látására felingerült 
sokaság rendesen tanusitnni szokott. 

1842-ik évi junius 4-én Gachard ur a brüsseli tudományos aka
démia ellitt a sz. Bertalan éji vérengzésröl egy jelentést mutatott fel, 
melly Alba herezeg tollából eredt s a mons-i államirattárban találta
tott. II. Fülöp eme németalföldi helytartója épen Mons-t ostromolá, 
midőn az ér ntett mészárlásról értesíttetett, s azonnal egy jelentést 
irt arról, mellyet azután mindazokkal közlött, kiket a dolog érdekel
betett. Boussu grófnak Holland kormányzójának ezt irá : 

"Monsieur le Comte, 

Je vous envoye avec ceste la relation des choses succédées a 
Paris et en France, qui sont admirables et vrayment significatives 
que Dieu est servy de changer et reduyre les choses comme il.co
gnoit convenir pour la conservation de la saincte foy et augmenta
tion de son sainct service et sa gloirll ; et, aprés tout cela, ces choses 
viegnent si merveilleuseruent a propos en ceste conjuncture, pour 
les affaires du roy nosire maistre, que plus ne pourriont: dont ne 
pouvona assez remercier sa divine bonté, et ay bien voulu que sceus
sies le tout, pour le comruuniquer á touts bons subjectz de sa Maje
sté, afin que de tout Dieu so it loué ... " 

Igen érdekes olvasni a jegyzéket, melly ezen levelét kísérte. 
Ime az eredetiben : 

"Le 22 d' aoust 1572, sortant l' admiral du Louvre, a Paris, 
vers la maison, pour dis ner, !iso it une lettre; et, en passant pardevant la 
maison d' un chanoine, qui autrefois avoit esté receveur du seigneur 
de Guise, fuat tiré d' une arquebousade chargée de quatre balles, 
avec laquelle on luy ernporta le doigt pres du poulx de la main dro
icte, et la main gauche en la palme de la main passant par le bras, 
luy rompant tous les oz, vint sortir ueux doigts plus bault que la 
coulde. De cette maison la porte de devant estoit serrée, et celle 
dc derriére ouverte, oú il y avoit un chaval d' Espag'ne, sur lequel 
se sau va cel ui qui l' avoi t hl essé. Quand l' admiral se sentit blessé, 
avec ses Huguenots délibera de tuer le roy et measieurs ses freres 
et la roy ne, disant que ce mal venoit par eulx; détermina incontinent 
joindre iiijm hommes aux faulbourgs Saint-Germain, laquelle chose 
estoit facile de faire tontes les fois qu' il enst vou lu: mais il ne le 

xv. 83 
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peult sy secrétement exécuter, que le roy et Ia royne le sceurent; 
car aiant l' admiral mandé le roy de Navarre en son logis, luy tint 
telz on pareil propos : M o n s e i g n e u r , j e c r o y s q u e v o u 8 
scavés, combien j'ay esté serviteur it manseigneur 
votre pére et a feu monseigneur votre oncle le 
p r i n c e d e C o n d é j e t, c o m m e j e d é s i r e p e r s é v é r e r 
e n l a me s me b o n n e v o l o n t é e n v o t r e e n d r o i c t, c om
m e e s t a n t m a i n t e n a n t b l e s 8 é a l a m o r t (c a r l e s b a l
J e 8 es t o i e n t em p o is o n n é es), j e su i 8 d é l i b e r é fa i r e 
m o n t es t am e n t a v a n t m o u r i r, e t v o us l a i 8 se r l e r o
y a u lm e d e Fr a n c e p o u r h e r i t a g e j et )ui des co ura les mo
iens par luy appre8té8. 

11Aiant le roy d 'l N avarre entendu le tou t, retourna a son logis, 
ou étant fort tri8te et mélancolique, prevoiant le grand désastre de 
son frere le roy et aultres, fut tellement sollecité de par sa femme, 
qu' fl )ui déclara incontinent ce qu' avoit délibéré le dit admiral : ce 
que par elle entendu, aprés piusieurs remostrances de s' abstenir de 
souiller ses mains au sang du roy son beau-frere, elle en feist incon
tinent le ·rl\pport au roy et a la royne sa mére. 

"Ainsy, le jour Saint-Barthelomy, xxiiij·e dudit mois, a une 
heure de nuict, entrérent en la maison du dit admiral les ducs de 
Guise, d' Aumal, le chevalier d' Angoulesme, et aulcuns de leur suite 
entrérent en la chambre du dit admiral, oli. ceulx de l' admiral avec 
teure espées s' y mirent en deffence j maia furent incontinent deffai~ts. 
Voiant cecy, l' admiral se revint a son lit, faindant estre most, mais 
il fust tiré bors par le bras blessé. Comme mon8ieur Consin le pen
soit jecter de hault de la fenetre en bas, il mist son pied contre la 
muraille, qui fust cause que !edit Consin luy di8t: E h q u o y ! fi n 
renard, faindez-vous ainsy le mort? Ce disant, le pré
cipita en la court de la maison , oü estoit attendant le duc de Guise, 
auquel il dist: T e n é s, m o n s e i g n e u r, v o i l a l e t r a is t r e 
q u i a fa i c t m o u r i r v o s t r e p e r e. Ce qu' entendu par le 
dit de Guise, il approcha l' admiral, et Iuy tint telles parolles : V o u s 
voila doncq, mescbant; ja a Dieu ne plaise que 
j e 8 o u i ll e m e 8 m a i n s e n t o n s a n g j et luy donnant un 
coup de pi ed, se retira de lu y. lncontinent survin t quelenn qui lu y 
donna un coup de piatollet a la teste. Ce faict, commen~oit a le 
traisner sur une claie par la ville. Un gentilhomme lny coupa la 
teste d' un couteau, et la mettant au bout de son e8pée, la portoit 
par Ja ville1 oriant : V O i J a l a t e B t e d' U n m e C b a D t1 q U i 
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fa i t t a n t d e m a u l x a u r o y a u m e d e F r a n c e ! Et, 
comme ceulx du parlement taschoient de ravoir le corps dudit ad
miral, pour exécuter la prémiere sentence donnée contre luy dorant 
les troubles, il fut tellement desmembré que jamais on n' en sceut 
recouvrer pieces. 8' ilz eussent attendo iiij heures a ce exécuter, 
l' admiral eust faict d' eulx ce que lesdita princea feirent de luy., et 
eust tué le roy et messieurs ses fréres. En ceste instance furent en 
la maison de la Rochefoucault, ou ils feirent le mesme, et de tous les 
aultrcs qui viment en leurs mains, el tuerent Bricquemault, mar
quis de Retz, Lespoodillans, Teligny, et jusques au nombre de lxij 
gentilzhommes tous principaulx, lesquelz ont esté tirés aux rues. Du 
mesme, les Catholiques saccageoient tous les Huguenots de ladite 
ville, et les devestoint en la riviere. Aussy la garde du roy alloit 
par la ville et és maisons des Huguenots les tuans, et acbevérent si 
bien, que devant peu de temps ilz en mirent en pieces plus de iij-m. 
Les gentilzhommes principaulx furent jectez au puis aux Clercqs, 
ou on jecte les beetes mortes. 

nA Rouen ont été tuez dix on xij-m Huguenots j a Meaux et 
Orléans, tout a este despesché. Et comme le seigneur de Cornicourt 
estoit pour retourner, il demanda a la royne-mére responce de sa 
commisaion; elle luy dict qu' elle ne s~auroit respondre autre chose, 
ainon ce que Jésua-Cbrist respondist aux disciples de Saint Jean, et 
lu y dic t en latin : I t e, e t n u n t i a t e q u a e v i d i st i s e t a u
distis: caeci vident, claudi ambtilant, leprosi mun· 
d a n t u r, e t c. j et lu y d i ct qu' il n' oubliast point de dire au duc 
d' Al ve: B e a t us q u i n o n fu e r i t i n m e sc a n d a l i z a t us, 
et qu' elle tiendroit toujours bonne et mutuelle correspondance avec 
le roy catholique. u 

A párizsi városházi irattárok azt bizonyítják, hogy Saiot-Cioud, 
Auteuil és Chaillot szomszédságában csak az 1572-ik évi september 
13-át megelöző nyolcz nap alatt ezer-száz hulla temettetett el j au
gustus 24-töl september 5·ig szükségképen sok másoknak el kelle 
temettetniök és pedig nagy számmal 

. . . . . . fureot par eau 
Envoyés a Rouen sans bateau, 

miként egy akkori krónikairó s buzgó katholikus magát kifejezi. 
Hogyan egyeztethetö ez össze Caveirac halott-lajstromával, ki 

kétezerre szoritja össze a sz. Bertalan éji vérengzés áldozatainak 
számát? Péréfixe elöadása ezerint egész Ft·ancziaországban száz. 
ezer egyén veszett volna el : nagyitás l Azért mi, noha lehetetlennek 

83* 
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látszanék az áldozatok számát pontosan meghatározni, hajlandók va· 
gyunk azt a három emlitett komoly katholikus történetíró, Adriani, 
De Serres és De Thou bizonysága nyomán harminczezerre tenni. 

Az Alba herezeg fentebb érintett jelentésére beküldött vála
szok közől jónak látjuk a legkitünőbb főpapok egyikéét Groesbeck 
Gellértét ktizleni : 

"Monsiem·, 

"J' ay cejourd' huy receu, avecq celle de Vostre Excellence 
du 29 du passé, la confirmation et particularité des avenues de Pa
ris et de France du 24 dudit mois, par la copie ou escrit qu' il a piu 
a icelle m' envoyer avec sadite lettre: dont de toute affection la mer
cie, et povons vrayment dire, en 0onformité de ce qu' elle en escrit, 
que est une ouverte signi6cation df'! notre seigneur Dieu, de vouloir 
disposer les cboses a plus grand repos pour son service, la conserva
tion de notre sainte foy catholique 1 et l' anéantissement de toutes 
béresies et sectes y contraíres: pour auquel effect je ne lasseray de, 
avec tous bons Catholiques et amateure du bien et repos publique 
de dossoubs mon administration (auxquels communiqueray ladite 
particuiari té), supplier continueBement sa divi ne Mayesté 1 qu' elle 
doint, a votre Excellence en parfaicte sancté longue et heureuse vie, 
me recommendant humblement en la bon ne grfice d' icelle. De Liége, 
le 2 septembre 1572." 

Az angers-i tudományos értekezlet 1843-ban a többek között 
azon kérdést is kitüzte, M i n ö r és z e v o l t a p o l i t ik á n ak a 
sz. Bertalan éji vérengzés ben? Alfred de Falloux bebi
zonyítani törekedett, hogy abban a vallásnak nem volt része, de 
igenis Katalin politikájának; az angers-i irattárakból vett okiratok
kal az encyclopaedisták sok állitállát meghazudtolja; azt erősíti, hogy 
tervezés nem létezett; hogy bekövetkezvén az eset, annak intézői 
egy előre nem látott tényhez illő hamarkodással és hdbozással mii
ködtek; és ami ide vonatkozólag felette fontos okmány, idézi a ha
tóságokhoz Párizsból menesztett rendeleteket, mellyek előbb egy
szerU öldöklésről, azután a hugonották összeesküvéRéJ·ől sat. szólot
talt, egyszóval a Párizsban lábra. kapott közvélemény ezerint változ
talt. Szerinte azon tény egész sulya Kataliora nehezednék, ki ha
bozott, vajjon a katholikusokat gyilkoltassa-e le, mint Guise her
czeggel tevé, vagy pedig a hugonottákat; mert ez nem vallási ha-
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nem az alattvalók és fejedelem, a monarchia és pártok közötti kér
dés vala. 

Sokan felkeltek ellene, öt megczáfolandók; és ö felelt azoknak, 
igy zárván be válaszát : "Ti azt mondjátok, hogy ezen vérengzés 
háta megett a vallás állott; én pedig azt mondom nektek, hogy a 
kedélyek akkori hangulatában csakis a vallás maga akadályozhatá 
vala meg azt • . . Tegyétek föl, hogy ama fondorlatokkal és fajtalan
ságokkal teljes udvar helyett az evangeliom uralkodott volna, te
gyétek föl, hogy a világ hatalmasainak törvénye helyett az Isten 
törvénye lett volna érvényben ; tegyétek föl, hogy Katalin és IX. 
Károly helyett Castiliai Blanka és Lajos ülnek a trónon: s akkor 
kérdelek benneteket, mondjátok meg lelkiisme1·etetekre, megtörtén
hetett volna-e a sz. Bertalan éji vérontás?" 

Falloux késöbb e tárgyat bövebben kifejté a C o r r es p o n
da n t czimü folyóirat 1843-ik évi folyamának egyik czikkében, 
mellyben a már felhozott érveken kivül a katholikus párt lelkének, 
a lotharingiai biborooknak távollétére támaszkodik, aki épeu a mé 
szárlás előestvéjén utazott el Rómába. Felhozza továbbá La Mothe
Fenélon és több városok kormányzóinak s főnökeinek levelezéseiket, 
ameilyekből kitűnik:, hogy a mészárlás véletlen volt, s hogy az udvar 
folytonosan habozott rendeleteiben, azon udvar, melly a katholikusok 
és protestánsok közötti ingadozása által hozta létre ama nagy bűn
tényt. 

Már most micsoda politikai eredményei valának e bünnek, 
melly egyszerre előrekészitett és véletlen, lázadás és összeesküvés 
vala ? Mindenekelőtt nem lehete mind meggyilkolni ezen gonosz 
eretnekeket, a navarrai kit·ály eme párthiveit, nem mindazon tarto
mányi nemeseket és lovagokat, kiknek emlékébe a régi hübéri har
czok olly elevenen be valának vésve: a czél tehát nem volt elérve; 
s mig Spanyolország és Róma egymással szövetkeztek, a politikusok 
viszont a hugonottákkal egyesUitek és fegyvert ragadtak. Sőt in. 
kább a sz. Bertalan éji vé1·engzés ahelyett hogy előnyös lett volna 
a trónra nézve, ártott annak, miután az északi hatalmasságok egy_ 
szerre mindannyian fegyverbe állottak s ugyanakkor megalakult a 
L i g u e ; eszerint tehát a bün - mint gyakran - most is azt sujtá, 
ki elköveté. 
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T) 789-ik l a p h o z. 

t.:rzsébeC jelleme. 

Erzsébet a vele egy i döhen élő ugyszintén a késöbbi nemze
dék véleményeszerint egyike vala a legnagyobb és legszerencsésebb 
angol fejedelmeknek. A békés csend, mellyet majd fél századon át 
fen tudott tartani államaiban, akkor midön a szomszéd népek belvi
szályok által zaklattattak, érv gyanánt hozatott fel kormányának 
bölcsosége· és erélyessége mellett j a spanyol király elleni aikeres 
ellenállása pedig, továbbá a sok kár, mellyeket ama hatalmas feje
delemnek, az annyi ország urának okozott, ugyszintén szárazföldi 
seregének és hnjóhadánuk vitézsége, mellyet ezek a franczia, flan
driai, spanyolországi 1 nyugat- és kelet-indiai hadjáratokban tanusí
tottak, mind összemüködtek arra, hogy a világ magas fog~>lmat táp
láina szárazföldi és tengeri had erejéről. Angolország, midön ö a 
trónra lépett, a másodrangu államok között foglalt helyet j midőn 

pedig meghalt, Europa első nemzetei között székeit az. 
Két oka vala ezen emelkedésn.,k. Az egyik, bár távolabbi, 

a vállalkozási szellem a kereskedelem terén, melly már Mária ural
kodása alatt lendületnek indult, Erzsébet kormányzása alatt pPdig 
a fejedelem pártfogása és a nagyok közremüködése következtében 
lehetöleg növekedett. Annak előnyei ugyanis nem csupán a keres
kedelem- és tengerészettel foglalkozó osztályra szoritkoztak; de uj
ból és nagyobb mérvben áthatott az minden elmét s uj erélyt öntött 
minden osztályba: az eszmék tágasbodtak 1 az egyesek erői tevé
kenységre ébredtek, s némellyek meglepő szet·encseinek példája ha
talmas ingert adott a nemzet lelkületének és iparának. Minden 
foglalkozásu emberek vagyon és függetlenség után törekedtek s 
miodnyájao ki akartak tünoi saját jólétök előmozdításának terén. 

A másik ok a ministerck által a külsö udvarok irányában kö
vetett politika egy nemében keresendő, amelly, az igazat megvallva, 
nem volt összeegyeztethető a becsülettel és jó hiszemmel, mindazál
tal eredményeiben felette szerenesés vala az. Azok ugyanis mindig 
azt lesték, hogyan hinthetnék el a szomszéd népek között az egye
netlenség magvait, hogyan élesztbetnék ellenállási viszketegöket s 
támogathatnák forradalmi törekvéseiket. Skóthonban a korona te
kintélye csakoem teljesen megsemmisült j Francziaország példátlan 
fejetlen Rég-, szegénység- és szercncsétlenségbe sülyedt j Spanyolor-
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szág aggodalommal látta kincseit mindinkább kimerülni s hadseregét 
Flandria védgátjai és fövénytortatai között évrlll évre elveszni. Ezen 
hatalmasságok sülyedét1e ha nem is föltétlen legalább viszonylagos 
jó vala j mert a többi fejedelmek hanyatlásával az angol királynő 
hirnevében és hatalmában emelkedni látszott. 

Lehetetlen meghatározni, minö mértékben volna Erzsébet és 
tanácsosai között felosztandó egyik vagy másik tény érdeme vagy 
vétke. Sok dologban a királynő csak az ö szemeikkel látott s az 
ő füleikkel hallott j mindamellett világos, hogy belátása vagy lelki
ismerete gyakran kárhoztatá tanácsaikat Néha ministerei hosszas 
vitatkozás után engedtek bölcseségének vagy makacsságának j más
kor a királynő félt saját véleményétől vagy épen szenvedélyesen 
ragaszkodott ahhoz j legtöbbnyire azonban kölcsönös engedmények 
között jött létre az alku. Ugy látszik ez utóbbi esetnek volt helye 
a tagtöbb nagyfontossága határozatokban, különösen a szerenceétlen 
skót királynőre vonatkozólag, Erzsébet valószinüleg tettetéshez fo
lyamodott és Stuart Mária elleni féltékenység- vagy gyülöletből mü
ködött j de ha kárhoztatjuk is öt ezért, másrészről figyelembe kell 
vennünk az őt környező egyének mesterkedéseit és cselfogásait, a 
hamis tudósításokat, mellyekkel öt elaltatá.k, a képzelt veszélyeket, 
mellyeket koholtak , s az Angolországban készitett sürgönyöket, 
mellyeket az idegen udvaroknál levő követei által mint ezek itéleté
nek és megfontolásának gyümölcsét a királynö kezeibe juttattak. 

Erzsébet ezen szokásos habozása pedig részben azon tudatának 
tulajdonítandó, hogy ö maga is gyakran illy mesterkedésekhez fo
lyamodott j jóllehet "másrészről okunk van hinni, hogy az lelkületé
nek vele született gyengesége vala. Ugy látszik, hogy tanácskozni 
gyönyör, határozni pedig kín vala rá nézve. Tanácsot bárkitól az 
idegenektöl ugy mint a benszülöttektöl, udvarhölgyeitől ugy mint 
ministertanácsa tagjaitól egyaránt szivesen fogadott sőt maga kikérte 
azt j de természetes bizalmatlankodása habozásra készteté öt, s min
den, azoigálatára kész buzgalomban valameily önzö idokot gyanita. 
Azért hónapokat, néha egész éveket mulni hagyott anélkül, hogy 
valamiben megállapodott volna j ha pedig ez már megtörtént, ugyan
annyi fáradságba és ügyességbe kertilt öt határozata mallett meg
tartani, mint annak elfogadására birni. A ministerek magán érint
kezéseikben gyakran panaszra fakadtak a királyné ezen gyengesége 
ellen j a nyilvános életben azonban mindent elkövettek, hogy azt 
mások elött eltakarják s a bölcseség látszatával ruházzák fel azt, kit 
egymás közt bolondosnak tartottak. 
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A habozásan kivül volt Erzsébetben egy más tulajdonság, melly 
épen annyira vagy még jobban elrémité tanácsosait és kegyenczeit, 
t. i. a szorgoskodás saját jövedelmeit nevelni, s a vonakodás pénzé
től megválni. Mert noha nem lehet tagadni, hogy a takarékosság 
egy fejedelemben kiváló dicséretre méltó erény, winisterei azonban 
azt álliták, hogy az urnőjöknél fukarsággá vagy inkább fösvénységgé 
fajult. És valóban fizetéseik olly csekélyek valának, s a királynő 
olly szük kézzel osztogatá adományait, hogy tisztvisel8inek becsüle
tesebbjei saját vagyonukat emészték fel az ö szolgálatában. Mások 
ellenben a hivatalok- és a királyné pártfogásának áruba bocsátása 
vagy a bérletek által olly nagy kincsre tettek szert vagy olly fénye
sen és pazarul l{öltekeztek, hogy az majdnem példátlan vala az alatt
valók között. Késöbb azon eset következett be, hogy ministerta.ná
csának a küliigyekben követett politikája határtalan kiadásokba so
dorták öt. Ismételt fellépései ,annyi tartományainak lázongói irá
nyában, egy állandó hadsereg tartása Hollandban, hosszu báboruja 
Spanyolországgal s többszöl'Í erőiködései Tyrone lázadásának elnyo· 
mása végett mind meg annyi okai valának a kincstár kiürülésének, 
ameilynek megtöltésére nem valának elegendők a koronai jövedel
mek, még a rendkivüli adópótlékokkal, kölcsönökkel, birságokkal 
és elkobzásokkal együtt sem. Fukarsága a szükségek szaporodá
sával még inkább növekedett, ami összes vállalataira nézve nagyon 
káros vala; hadjáratainak költségei szükkeblüséggel s felette rövid 
időre valának számítva ; és a jelen kiadásoktól való félelem késöbb 
iszonyu költekezést vont maga után. 

Egy igen elmés idegen Erzsébetet, még ·mielött királynő lett 
volna, luiságosan gőgösnek és fenhéjázának írta le ; amint pedig a 
trónra lépett, kedvteléssei fitogtatta saját fensőségének érzetét, az 
alatta állók megvetését s a bátorságot a veszélyek közcpctt, mellyek 
a Tudorak sajátos tulajdonai valának. Ugy látszik, mintha elfeledte 
volna, hogy valaha anyja volt; de arra hogy egy hatalmas fejedelem 
leánya vala, büszkén emlékezett s másokat is gőgösen emlékeztetett. 
Nyilvános ünnepélyek alkalmával egész pompájában jelent meg, ki
sérve az állam fö tisztviselöi s udvaronczainak és palotahölgyeinek 
szine által, kik mindnyájan vakitó fényben usztak. Udvara leírását 
olvasva, az ember valameily keleti fejedelemnő palotájába képzeli 
magát ragadtatni. Midön Hentzner látta öt, egy vasárnap termeiből 
az udvari kápolnába vonult. Legelöl számor, nemes, báró, gróf s a 
térdszalag rendjének lovagjai lépdeltek, ezek után a kanczellár ke-
7:ében a pecsétekkel, két nemes között jöve, kik a királyi pálczát 
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és a kardot vittélt. Most Erzsébet követé őket s bárhová veté sze
meit, az ottlévők letérdeltek. Ő ekkor hatvanötödik évében járt; 
fején vörös álhajat hordott, mellyet arany korona fedett; a korvéste 
barázdák szembetünők valának ábrázatán; szemei kicsinyek, fogai 
feketék, orra kiálló vala; melle pedig befedve mint hajadon király
nőhöz illett. Utána egy nagy sereg fehérbe öltözött kiijasszony jött, 
mindkét oldalról pedig egy csoport nemes ur környezé, mindany
nyian fényes egyenruhában öltözve s kezökben aranyozott alabárdot 
tartva. 

Ké11öbb az utazó az étterembe ment, hová két nemes lépett be 
az asztalt rendbehozandó, más két nemes ismét a királynő ezüst tá

nyérját, a sót és kenyeret vitte be oda. Midön az asztalhoz köze
ledtek s attól eltávoztak, mindannyian három térdhajtást csináltok. 
Azután két nő jött, az egyik hajadon a másik férjezett, kik ugyan
azon ezertartásokat vitték véghez : az elsö a tányért kenyérrel és 
sóval megdörzsölte, a másik pedig egy-egy darab hust adott az örök
nek, kik a különféle étkeket felhordák ; ezalatt a terem tizenkét 
trombitától és két dobtól visszhangzott. De a királynő e napon ma
gában ebédelt; amiért is kevés idö mulva beléptek az udvarhölgyek 
s a legnagyobb tisztelettel és ünnepélyességgel leszedték az asztal
ról a tányérokat s a benső szubákba vitték azokat. 

Mig egyébiránt a királynő nyilvánosan és palotájában illy fény
nyel övezé körül magát, mig a legkevélyebb nemesekkel is érezteté 
a távolságot, melly közötte s közöttök létezett, szivesen enyelgett 
és barátkozott a köznéppeL A vidéken mindenki bármikor szaba
don bemehetett hozzá, s nem idegenkedett a parasztok darabosságá
tól és alkalmatlankodásától; kérvényeiket nyájasan fogadá el, von
zalmukról tanuskodó kifejezéseikért köszönetet mondott s alkalmat 
keresett, hogy velök beszédbe ereszkedhessék. Illy módon az or
szágban tett körutjai, jóllehet ezekre csupa mulatságból vállalkozott, 
igen hasznosak levének politikai czéljaira nézve, és a nép szeretete 
özönlött feléje l mindinkább növekedve nyájassága és udvariassága 
következtében, melylyel azon grófságok magán lakosai irányában 
élt, hol időnként tartózkodni szokott. 

De miután Erzsébetet a trón fényében szemiéitük volna, néz
zük Illeg őt a házias életben. Szellemi tehetségei kitünőek valának; 
jeles meaterek vezetése alatt képezte magát s jobban ismerte az iro
dalmat mint az akkori időben élő nők legnagyobb része. Valamint 
nővére Mária, ugy ö is öt nyelvet beszélt ; de amaz nem mert ola
szul beszélni s nem vala képes a szentirást görögből ugy forditani 
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mint Erzsébet, Mondják, hogy a 8 p i n e t t e n igen jól játszott 8 a 
legnehezebb zenedarabokat is érté; de legfőbb gyönyörét a táncz
ban találta, amellyben olly kellemet és élénkséget tanusított, hogy 
mindenki által csodáltatott. Még utólsó éveiben is megtartá az iránti 
előszeretetét; ritka nap' volt, me Ilyen az udvari fiatal nemesek fel 
ne szólittattak volna a fejedelemnő előtt tánczolni, sőt hatvankilencz 
éves korában sem idegenkedett a táncz egy nemét Norfolk herczeg
gel ellejteni. 

Hiuságának sok próbáit bírjuk. Ritkán történik, hogy a nök 
olly szemtelenek legyenek, miként saját kacseiket nyilvánosan ma
gok dicsérjék; s mindazáltal Erzsébet országában kihirdettette, hogy 
eddig készitett arczképeinek egyike sem mérközhetik az eredetivel ; 
hogy tanácsosai kérelmére elhatározta legyen egy ügyes müvész ál
tal magát élethiven lefestetni 1 s ezen arczképét mihelyt elkészül 
kedves alattvalói örömére közrebocsátani; és szigoruan megparan
csolta, hogy arczképét akár festve akár aczélmetszésben ujból kiadni 
vagy régi arczkép~it másoknak mutogatni vagy nyilvánosságra bo
csátani senki se merészelje mindaddig, mig azok a királyilag jóvá
hagyott másolat ezerint ki nem javittatnak. 

Az udvaronczok csakhamar észrevevék, mennyire szereti a fe
jedelemnő a hízelgést. Azért ha tetszeni akartak neki, csodálták 
öt, s bármilly émelygő8ek valának is a bókok, a királynő hálásan 
fogadá s bökezüleg jutalmazá azokat. Mindemellett nem elégíttetett 
ki dicsvágya söt inkább nagyban növekedett ezáltal. Kora válpont
ját meghaladva is ugyanazon hódolatot követelte egykori bájai iránt, 
mellyben fiatal éveiben részesíttetett; és mindazok, kik róla beszél
tek, oda törekedtek, hogy szépsége iránti csodálatukat keleti tulzá
sokkal teljes kifejezések által nyilvánitsák. 

De bármilly fellengzöen vélekedett is a királynő saját szemé
lyéről, nem látta feleslegesnek a külsö ékeket is igénybe venni. Ha
lálakor ruhatárában két- mások ezerint háromezer ruha és számos 
ékszerek találtattak, mellyek nagyobb részét azoktól kapta aján
dékba, kik valamelly kegyet kértek töle, továbbá az udvaronczoktól 
neve és ujév napján s azon nemesektöl, kiknek házait jelenlétével 
megtisztelé. A londoni püspök szigoru gondolkozása szarint ezen 
hiu piperevágy nem illett már korához; amiért is egyik beszédében 
a földi pompátó! a mennyei kincsekre akará terelni figyelmét. De 
a királynö kinyilatkoztatta udvarhölgyei előtt, hogy ha a püspök 
még egyszer e tárgyat érinteni merné, a mennyországba küldi öt1 
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vagy püspöki pálcza és köpeny nélkül hagyja Bt e földön bolyon
gani. 

Ami vérméraékletét illeti, ugy látszik, atyja haragoa természe
tét örökölte. A legkisebb figyelmetlenség, a legcsekélyebb ingerlés 
képes volt őt dühbe hozni. Beszéde nJinden időben telve vala eskü
véaekkel, a harag pillanataiban pedig átkozódásokkal és ocsmánysá
gokkaL De nem is érte be mindig puszta szavakkal; mert nem 
csak a körüle levö udvarhölgyek hanem az udvaronczak s a legte
kintélyesebb államtisztviseHlk is érezték keze sulyát: Hatton gallérát 
nyakáról letépte, a föudvarmestert pofon ütötte, Sir Matthew-t pedig, 
mivel ennek negélyet~kedéee a ruházatban öt boezantotta, leköpte. 

A parlamentben, mellyet először hitt össze, azon óhajtását nyil
vánitá, hogy sirkövére a e z ü z k i r á l y n ö czim vésetnék; de an
nak, ki nem sokat ad a becsületre, utoljára is el kell vesztenie azt. 
Nem sok idö telt bele, hugy meghitt viszonya Dudley gróffal gyanus 
beszédekre adott alkalmat. Kezdetben nagyon bántá ez öt, de ké
sőbben a szenvedély minden becsületérzést kioltott benne annyira, 
hogy vélt kedvesének !!Z egész udvar szeme láttára saját hálóazo
baja mellett jelelt ki lakást; ameily illetlen tettével megmutatá, 
hogy teljességgel mit sem törődik hirnevével, s minden azeméremMI 
kivetközött. De Dudley, noha ö volt a legkedveltebb, nem egye
dül maga tartatott kedvesének; vetéltársai valának Hatton, Raleigh, 
Oxford, Blount, Seymour sat.; s kée8bb az a vélemény uralkodott 
róla, hogy ledérkedéseit még akkor ie folytatá, midön a kor fagya 
bujasága tüzét kioltotta volna. Az udvar utánozta a fejedelemnő 
erkölcseit, a azon hely volt, hol, Füunt szavai szerint, mindenféle ki
csapongás a legnagyobb mérvben uralkodott, vagy ahol - Harrington 
szarint - csakis a bujaság hamis istenének, Aamodeusnak ezerelme 
vala feltalálható. 

Erzsébet egész hévvel fentartá az atyja által megállapitott kor
mányelveket t. i. a feltétlen hatalmat a fejedelemben a a vak enge· 
delmcseéget a népben. A tan, melylyel Baco kanczellár Erzséb~t 
első parlamentjét megnyitá, az ő uralkodása alatt minden utódai- által 
következetesen érvényben tartatott; ha a királynő a két kamara 
tanácsát kikéré, ez szabad választásból s nem kénytelenségböJ tör_ 
tént a egyedül avégre, hogy törvényei ekként a nép előtt kedvesebbek 
legyenek, nem pedig azért, hogy azok beleegyezése által némi eröt 
nyerjenek ; a királynő előjogainál fogva mindazzal bir, ami az or
szág kormányzásahoz megkivántatik ; tetszése ezerint felfüggesztheti 
a fenálló határozatokat vagy ujakat adhat ki, mellyek törvény ere-
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jével bírnak. V élemény c szerint a parlamentek legnagyobb haszna 
abban rejlett, hogy a pénzsegélyt megszavazzák, a kereskedelem 
aprólékosságait szabályozzák s a részletes és helyi érdekek felett 
határozzanak. Az alsó kamarának vitatkozásaiban szabadságot en
gedett, de megkívánta, hogy PZ illedelmes szabadság legyen, azaz 
i g e n-t vagy n em-et mondhasson; és azok, kik ezen illedeimen 
tulmentek, királyi neheztelésének egész sulyát érezték. 

Egy idegen, ki Angolországban mint követ tartózkodott, azt 
beszéli, hogy Erzsébet alatt az igazságszolgáltatás roszabb lábon ál
lott mint elődei alatt. Nem vagyunk azon helyzetben, hogy illyes 
összehasonlitást tehetnénk, de tudjuk, hogy kormányának első évé
ben Cecil politikája alacsony származásu egyéneket emelt az elsö 
biróságokra; hogy nagyon sok panasz vala hallható zsarnokságuk, 
csikarásaik és kapzsiságuk miatt i s hogy a parlamentben egy béke
biró olly állatnak mondatott, melly egy tuczat csirkéért kész volt az 
illetőt egy tuczat törvény alól felmenteni i de a magasabb törvény
sz~kek feddhetlenségéről sem alkothatunk magunknak valamikülönös 
fogalmat, ha meggondoljuk, hogy a birák a királynő tetszése szerint 
elmozdithatók valának, s hogy ö maga is elfogadta az ajándékokat, 
sőt kegyenczeinek és udvarhölgyeinek is megengedte, hogy magán 
személyek pereiben tett közbenjárásuk jutalmául az érdeklettektől 
illyeket elfogadjanak. 

A mai napig fenálló biróságokon kivül valának még Erzsébet 
idejében más törvényszékek is, mellyek önkényes szerkezete nem volt 
összeegyeztethető az alattvalók szabadalmaival. Illyenek valának 
a magas Commissio a vallási kihágásokra nézve ; a cs i ll a g- ka
m a r a, melly felette sulyos büntetéseket szabott amaz igen széles 
és határozatlan bünre, a királyi tekintély megvetésére; és a katonai 
törvényszékek, mellyek iránt a hirtelen természetü és gőgös királynő 
különös hajlamot tanusított. Bárminő dolog, melly habár a legtá
volabbról is lázadásra czélzónak tartathatott, elegendő volt arra, 
hogy a vétkes a hadi törvények alá vettessék i illyenek valának : 
valameily hajóhadi vagy szárazföldi katona tiszt megölése, lázító 
könyvek becsempészése vagy sok olly egyén összejövetele, kik lát
hatólag önfentartásukra szükségelt eszközökkel nem bírtak. Igy 
1595 ben azon ürügy alatt, hogy a csavargók London környékén a 
szokásos büntetések ál tal meg nem fékeztethetnén ek, W y Iford-nak 
megparancsolta , hogy a legismeretesebbeket és legjavíthatatlanab
bakat a hatóságok által összeszedesse s a hadi törvények értelmébeo 
felakasztassa. 
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Egy másik tUrhetetlen sérelem volt a királynénak amaz, önké
nyileg elsajátított hatalma 1 hogy csupa szeszélyböl vagy haragból 
hezárathatá vagy fogságra vettetbeté mindazokat, kik neheztelését 
magokra vonni szerencsétlenek valának. Az illy egyéneknek meg 
volt parancsolva, hogy mindennap jelenjenek meg az államtanács 
előtt windaddig, mig ellenkező utasilást nem kapnak, vagy hogy 
saját házokban zárkozzanak el, vagy valameily más egyén őrizete 
alá adattak vagy a közbörtönökbe vettettek. Es ezen állapotban 
maradtak, aszerint amint a királynénak tetszett hetekig, hónapokig, 
évekig, szóval mindaddig, mi~ vagy azáltal hogy magukat a királyné 
akaratának aláveték, vagy barátaik közbenjárása által, vagy végre 
bizonyos, egyesség utján megállapitott jelentélleny összeg árán sza
badságukat visszanyerniök nem sikerült. 

A királyné nem fukarkodott alattvalói vérével. Azon határo
zatokon kivül, mellyek a vallási véleményeket halállal bünteték, 
uralkodása alatt uj felségsértési és homírulási esetek állittattak fel, 
s a birák készsége tág alkalmazást adott ezen rendeleteknek. 1595-
ben néhány meaterlegény, !tik Londonban társaik kiszabadítására 
összeesküdtek, a csillagkamara által lázadási büntény miatt halálra 
ítéltetett; 1597· beo pedig egy csoport oxfordi paraszt a sövényze
tek lerombolása és a szántóföldeknek előbbi áll a potukba való visz· 
szaállitása végett összecsődülvén 1 valamint ezen kihágás ugy az 
előbbi is, amennyiben a tör·vény végrehajtásának meggátlását czélo
zák, a birák által lázadási bünténynek nyilváníttatott a ekként vnla
mint az emlitett meaterlegények ugy ezen oxfordi parasztok is föl
ségsártési btintetésben marasztaltattak el. 

Mondják , hogy takstrékossága jótétemény vala alattvalóira 
nézve, s hogy a parlament által részére megszavazott pénzsegély 
kevés s hosszu uralkodását tekintve felette csekély vala. Mi nem 
tudjuk, miként lehetne ezen összegek mennyiségét kimutatni, de azt 
igen, hogy sokkal meghaladták azok az előbbi kormányok által 
igénybe vett pénzsegélyeket, kivált ha ide számitjuk még a behajtott 
pénzbirságokat, a bérletből bejött nyereséget B a kényszerkölcsönö
ket; mire vonatkozólag Nauton világosságba helyezé 1 hogy azon 
adósságok, mellyeket a királyné saját nevére felvett s amellyek ha
lála~· után fizetetlenül maradtak, többre rugtak azoknál, mellyeket 
ősei az ö kormányát megelőző száz év alatt csináltak vagy csinál
hattak. 

A történetírók, kik annyira magasztalják Erzsébet aranykorát, 
ragyogó szinekkel festék népeinek uralkodása alatti boldogságát· 
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Evvel ezemközt lehetne állitani a nemzeti nyomor irtózatos képét, 
mellyet az akkori katholikus irók olly elevenenábrázolának; azonban 
valamint amazok ugy ezek is felette keskeny szempontból ítélték 
meg e tárgyat. A vallási egyenetlenBégek két, majdnem egyenlö 
számu ellentáborra t. i. elnyomókra és elnyomottakra oszták a nem
zetet. A büntető törvények következtében számos régi és gazdag 
család tönkrejutott, uj családok keletkeztek helyettök, kik szintén 
részesülvén a zsákmányban, természetesen csak magasztalhaták a 
dolgok azon állapotát, mellynek vagyonukat és hatalmukat köszön
heték. De az ö boldogságuk nem volt egyszersmind a nemzeté, 
hanem igenis egyik félé a másik fél hátrányára. 

Világos, hogy sem Erzsébet sem pedig ministerei nem fogták 
fel a polgári és vallási szabadság jótéteményeit. A kiváltságok, 
mellyeket a királynő olly nagyra becsült, már régen elveszték min
den érvényöket; a törvények, mellyeket a lelkiismeret jogai ellen 
életbe léptetett, nem piszkolják többé a törvénykönyv lapjait, s az 
események kétségen kivül helyezék, hogy az önkényes uralom el
törlése épen olly jótékony befolyással van a trón szilárdságára mint 
a népek boldogságára. 

Ltngard, Angolorszdg Történelme, VIII. könyv. 

U) 1017-ik laphoz. 

Galilei tudományos élete. 

1) - Galilei azon napon született 2) , mellyen Michelangelo 
meghalt, mintegy világos előjeléül annak, hogy a müvészetek, Olasz
ország eddigi dicsősége, kénytelenek most már a jogart a tudomá
nyoknak átengedni 1 s hogy megkezdődött a bölcselet uralma. A 
halhatatlan müvészek, X. Leo századának eme dicsllségei, késziték 

•) Libri, Hist. des sciences mathbnatiques en Italie. 
2) Született Pisá.ban 1664-ik 4\vi febru/Lr 18-á.n 114 orakor; s ugyanazon 

napon 23 6rakor halt meg R0má.ban Michelangelo. De nem igaz, hogy azon a 
napon halt volna meg, ameilyen Newton született; ez ugyanis 1642-ik évi de
czember 26-én született, amelly nap a Gergely által kijavitott naptá.r 1643-ki ja
nnár 5-4\nek ielel meg; holott Galilei 1642-ik évi jannár 8-án halt meg. C. 
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elö ezen átalakulást a természet tanulmányozása által, melly mindig 
kalauzuk volt, s a szép érzetével, mellyet olly magas fokra csigáztak 
kortársaik között, s amelly minden idöben felette nagy befolyással 
volt az értelmi tehetségek kifejlődésére. D e az átmenet nem lehe
tett egy pillanat müve. Ama lángoló képzelődésü és csodasovár 
férfiak mindenek felett a csodás dolgok után futottak s a bölcselethe 
is átvivén a lelke!!ültséget a tudományokban maguknak egy költé
szetet alkottak; elfeledvén a szigoru és egyszerü igazságot, melly 
szemeik előtt feltá.rult, egy vakitó s igen gyakran csalékony fény 
után kapkodtak. Egyedül Lionardo da Vinci, ezen épen olly nagy 
müvész mint mély gondolkozásu férfiu, kutatá át vizsga szemeivel a 
természeti bölcselet minden részét s bizonyára utat tört volna a tu
dományok ujjászületésére nézve, ha ahelyett hogy fölfedezéseit azok 
befogadására nem igen hajlandó százada elől elrejti, nyilván hirdeti 
és egy iskolát alapit vala. A XVI. század legnagyobb bölcsei ké
pesebbek valának a tömeg tekintetét magokra vonni s annak babo
naságait czirógatni, mintsem az igazságot felismerni. Nézzük Tar
taglia t és Cardano-t, kik annyit tevének a bettiszámtan előbaladá
sára nézve: az els/i az utczákon trombitaszó mellett hozatá nyilvá
nosságra fölfedezéseit, s kikiáltók által szólittatá fel a közönséget 
feladványok tételére ; a másik, e vakme-rő szellem, ki mindent össze 
akart zuzni s még az égiekkel is perbe keveredett, egy megtestesült 
ördög vala, ki éhhalálra kárhoztatá magát, csakhogy egyik jöven
dölése beteljesedjék. Nem tudjuk , vajjon Kepplernek halhatatlan 
törvényeit bámuljuk-e inkább, vagy azon sajnálatra méltó tévelyeit, 
mellyekt81 iratai hemzsegnek. Porta, a titkok ezen fáradhatatlan 
fürkész8je, Giordano Bruno és Campanella, kik kinpadon ezenved
tek meg véleményeik nyiltságáért, beható szellemökkel sok fontos 
igazságot felfedezhetének; de ezen eredmények csak egyéni erlll
ködéseknek valának köszönhetők, s munkáik daczara, a természeti 
bölcselet nem volt megteremtve, nem állittatott fel arra való nézve 
bizonyos módszer, a tévely össze volt ve~yitve az igazsággal, s nem 
ismertettek a szabályok, mellyek az elmének a természet tanulmá
nyozásában kalauzul szolgálbattak volna. Alig vagyunk képesek 
felfogni, miként történhetett az, hogy azon emberek, kik a rotivé
szetek és tudományok terén olly csodálandó belátást tanusitottak s 
olly finom ízléssel bírtak, minden vizsgálat nélkül magokéivá tehe
ték a legtélvesebb nézeteket, s8t a tévely és igazság iránt teljesen 
közönyösöknek látszának. Valamint az ó- ugy a középkorban, Ke
leten ugy mint Nyugaton a természet csodás tüneményei fürkésztet· 
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tek inkább mintsem az igazság, melly köznapiasnak s a bölcsészek 
figyelmére méltatlannak tartatott. Csak későbben ismertetett fel, 
hogy a legszokatlanabb tüneményeket általában ugyanazon okok 
hozzák létre, mellyekböl az általunk naponta észlelt okozatok szár
maznak, s hogy ezek megfejtése végett az előbbieket szükséges ta
nulmányozni. Ezen rendkivüli és nem gyakori tények, mellyek a 
képzeletet annyira meglepik, sok ideig foglalkoztaták az elméket; 
s a tudós, ki életét a félcsodák fürkészésében és megfejtésében tölté 
el, lealjasítani hitte volna magát egy kö esésének tanulmányozása 
által, amelly tünemény a természet ffi törvényeinek felfedezésére 
vala vezetendő. Nemcsak hogy két természettan vala elfogadva, 
az egyik magas és valódi, amint azt Porta nevezé, a másik közörisé
ges; de még azon föltevés is uralkodott, hogy a kiválóbb tünemények 
különös_ okoknak köszönik származásukat s hogy a földünkön mü
ködö erők nagyon különhöznek azoktól, mellyelt a többi égi testeket 
kormányozzák. A kapocs ezen hiánya s ezen hamis eszmék, mely
lyek a természetes okok sokasítására s a tüneményeknek egymástóli 
elválasztására olly nagy befolyással v aiRnak 1 akadályokat gördíté
nek a természeti bölcselet valódi alapjainak meghatározása elé. A 
természettanban jogtalanul szereplö ismeretlen tulajdonságok s Ari
stoteles tekintélye, me ilyet '()B kolája annyira támogatott, erős gáto
kat állitának fel, mellyeket szükséges vala elhárítania annak, ki elé 
akará mozditani a forradalmat, melly a tudományokat átalakitan
dó volt. 

Ezen rendkivüli forradalom Galileinek, eme halbatatlan láng
észnek, a tudományok valódi ujjáalkotójának köszönhető, ki olly 
sok szép felfedezést tett vagy előkészített, s aki méltán kiérdemelé 
az utókor háláját azért, hogy kiküszöbölé oskolájából a tévelyt e 
megteremté a természeti bölcseletet. Előtte a legkitünőbb férfiak 
képteleneknek látszának a tévelyt az igazságtól megkülönböztetni, 
s csakis a rendkivüli után kapkodtak ; azután a fö gond oda lett irá
nyozva, hogy a természettanban a tévelyek kikerültessenek, és azon 
mértékben ameilyben az ö befolyása érezhető vala, mindinkább ki
sebbedett azon elmék száma, kik némelly tényeket vizsgálat nélkül 
megengedtek. Ellenfeloi a régi tanokhoz ragaszkodtak; de Olasz
országban valamint Europa többi részében elfogadtattak Galilei el
vei, amennyiben azok a tudományok előhaladására befolyással va
lának. Különösen jellemzi e kitünő lángészt a tények kritikája; a 
tudományos bölcselet az ö müve ; nemcsak természettudós és csilla
gász de nagy bölcsész is volt, s azért mondá, hogy több évig tanul-
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mányozta a bölcseletet mint ahány hónapig a mathematikai tudomá
nyokat. Mások hasonlóan kiszámíthatták volna a testek esését s 
felfedezhetek vala Jupiter drabantjait; de vetéltársai közlll senki, 
még talán Keppler s Descartes sem valának képesek ugy mint ö 
egyedül az igazság fürkészésére szoritkozni. Slilükeéges ezt jól megje
gyezni, mert ugy látszik, hogy Galilei lelkülete nem értetett meg he
lyesen. 

Az illy tanulmányok ban kevéssé jártas irók elég igaztalanul azt 
állították, hogy a tudomá.nyok ujjászületése Baco nak volna köszön
hető j holott akkor Galilei a világ minden nemzetéből összesereglett 
hallgatói ezreinek már tizenöt év óta fejtegeté tanszékér81 uj bölcse
letét ; felfedezé a 11ulyos testek esésének törvényeit; kifürkészé, h~gy 
egyenl8 hosszuságu ingák ugyanazon idö alatt ugyanannyi lengése
ket tesznek, s feltalálta a hévméröt sokkal előbb mintsem az angol 
kanczellár bölcseleti munkáinak közrebocsátáeát megkezdette volna. 
Mielött a N o v u m o r g a n u ln megjelent 1 Galilei már kiadta 
C o m p a s s o d i p r o p o r z i o n e , N u n t i u s s i d e r e u s , D i
s c o r s o s u i c o r p i g a ll e g i a n t i és S t o r i a d e ll e m a c
c h i e s o l a r i czimü munkáit j feltalálta a távcsövet és nagyító 
üveget, felfedezte Venus változásait és Jupiter drabantjait s megha
tározá az erömütan alapjait, szóval, a természettan s természeti böl
cselet minden ágával foglalkozott, s odáig ment, hogy maga ellen lá
zitaná a peripateticusokat s az Inquisitio által elitéltetnék. Mit tett 
Baco a tudományokra nézve? A csodálandó szabályok, mellyek ira
taiban elszórvák, s amellyek összes ismereteink alapjául az észleletet 
ezéJoztak felállítani, teljességgel nem akadályozák öt, hogy azok al
kalmazásában ne csalódjék j tagadta a föld forgását s hol tudomá
nyos tárgyakról értekezik , az általánosságoknál állapodott meg, 
anélkül hogy valameily felfedezéshez eljutott volna j bámulandó ta
pintatossággal jelelé ki az utat, mellyen haladni szükséges vala, de ö 
maga egy lépést sem tett előre, mig ellenben Galilei felfedezésről fel
fedezésre lépdelt, egyesitvén a gyakorlattal a szabályokat s lerontván 
a régi elöitéleteket. Baco befolyása kHiönösen a XVIII. században 
vala érezhetö, s az empirismus és érzékel<! iskola annak egyedüli 
eredményei j de a mult 11zázad nagyszerü tudományos forradalma 
létrejöhetett, anélkül hogy ö részt vett volna abban. Ezen forradalom 
Galileinek köszönhető, s annak, ki erről meg akar győződni, ele
gendő az írókat olvasni, kik a XVIII században legnagyobb befo
lyással voltak a tudományok ujjászületésére nézve. Mindannyian 
Galileit emlegetik, az ö felfedezéseire támaszkodnak, magokévá te-

xv. 84 
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szik bölcseletét, mig ellenben Baco-t csak ritkán idézik. Kétségkivül 
a legnagyobb elmék egyike vala ez, de müveinek fontossága csak 
akkor ismertetett fel, midön a természeti bölcseletben már be vala 
végezve a forradalom, mellyct ö létrehozni akart. A természettudó
sok és mérnökök kényszerítve lévén a peripateticusokkal harezra 
~zállani s üldözéseiknek ellenállani, sokáig azt hivék, miként az ész
szerü l;oölcselet ellenök van s alkalmasint az egyik oka annak, hogy 
Baco-tól idegenkedtek. Galilei oda törekedett, hogy rendszerét el
vont modorban terjeszsze elé s megelégedett annak kijelentésével, 
hogy neki ·nem vala más könyve mint a termé~zet, mellyben mathe
matikus betükkel az egész bölcselet irva van. Es valóban a skolasz
titikusok legyőzése tekintetéből, nagy ügyesség vala részéről, hogy 
könyveik ellenébe a mindenlléget állítá fel, ahelyett hogy a tekintélyi 
tekintélylyel ostromolná. 

A feledhetetlen szalgálatok, mellyeket Galilei a bölcseletnek 
tett, magának Baco-nak hazájában is nyiltan hirdettettek; és Hume, 
eme kitünő történetíró és bölcsész, nem habozott Galileit Baco felé 
állitani s kijelenteni, hogy az angol bölcselet dicsőségét föleg hazája 
nemzeties szellemének köszönheti, mert Angolország, ezerencsésebb 
lévén mint Olaszhon, jeles embereit pártolhatá életökben s szabadon 
tisztelbeté haláluk után. 

Galilei Pisában született 1564-ik évi február 18-án egy florenczi 
családból, mclly a köztársaság idejében jelentékeny szerepet játszott, 
de ameilynek nemességén kivül mi vagyona sem maradt. Atyja Vin
cenzo Galilei jártas volt a görög és latin irodalomban, s értett a zené
hez, ameily téren több becses munkát bocsátott közre. Galilei Flo
renczben neveltetett s gyermekségétől fogva nagy hajlamot mutatott 
az erőmiitanl'a, mindig gépmintnk készítésével foglalkozván. Atyja, 
ki kereskedésre szánta fiát, a latin nyelvre Borgbini által tanittatá, 
kinek középszerüsége épen nem akadályozá a tanítványt abban, 
hogy gyors előmenetelt tegyen. Tanulmányozta a latin remekirókat, 
azután a görögöket és saját szorgalma által nagy jártasságat szerzett 
magának Athene és Róma nyelvében. Ezen tanulmányok nagyon 
elősegíték ama bámulandó irály elsajátítását, ameilynek a toscanai 
bölcsész egyrészben emelkedé9ét köszönheti. Előhaladása a tudomá
nyos nyelvekben és logikában, mellyet rgy vallombrosai szerzetes 
vezetése mallett tanult, hajlama a festészetre és erőmütanra, kitünő 
ismeretei a zenében olly magasra csigázták az atya reményét, miként 
felhagyván azon szándékával, hogy fiát gyapju· kereskedőnek nevel
tesse, azt akarta, hogy ez a győgyászatra adja magát, ez lévén az 
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egyedüli tudomány, a mcllynek tet·én ezerencséjét megállapithatni 
reméllé. 

Mindenekelőtt szükséges figyelembe venni, ruil~ént egyesülhe
tett annyi tehetség egy emberben, kinek rendeltetése vala a tudomá
nyok terén bevégzett forradalmat létrehozni s ugyanakkor századá
nak első írójává lenni. Kitünő festészek mint pl. Bronzino és Cigoli 
méltóaak tarták iit arra, hogy tanácsát kikérjék, ugyanekkor a leg
ügyesebb lantos és legelmésebb vitatkozó vala ezenkülönös lángész, 
ki képes vala a te1·mészeti bölcselet legmagasabb igazságai felett el
mélkedni s egyszersmind egy vigjátékot rögtönözni. Anélkül hogy 
Olaszországból ki kellene ruennünk, Dante, P oliziano, Lionardo da 
Vinci, Galilei, Magalotti, Redi s mások számosan elegendök annak be
bizonyítására, hogy egy kiváló elme erős akarattal párosulva minden 
akadályon diadalmaskodik, s hogy az illy fajtáju férfiak egy időben 
az embe1·i tudás bármellyik ágában is kitünhetnek. 

Galilei a gyógyászat tanulmányozása végett tizenhét éves ko
rában a pisai egyetembe küldetvén, ottan a bölcseletre adta magát

7 

meily akkor a metaphysikai és mathematikai tudományokat foglalta 
magában. Tanárai peripateticusok valának s Aristatelest fejtegeték; 
egyedUl Jacopo Mazzoni tanítá Pythagorils tanait, s ez vala Galilei 
kalauza, ez oktatá öt a természettanra, ameddig ez azon időben ha
ladt, s Galilei már érté az általánosságokat és gyakorlati alkalmazá
sokat, még;miclött a roathesis becses alapelveit elsajátította volna, 
amellyeket azután soha nem mulaszta el a természeti bölcselet tanul
mányozására alkalmazni. Eközben kutató szelleme megelőzte az éve
ket, s mikor még a győgyászatot tanulta, egy alkalommal a pisai szé
kesegyházban egy, szél által wozgatott függö lámpa vonta magára 
figyelmét, s ugyanakkor azt tapasztalá, hogy a nagy és kis lengések 
észlelhetőleg egyenlö idöközökben következtek egymás után. Ezen ész
leletet, mellynek olly fontos következményei valának, a felfedező 

mindjárt akkor alkalmazni kezdé a gyógytanra, s az ütér verése 
gyorsaságának megmérésére. 

Galileit egy különös körülmény vonzá a mathematikai tudomá
nyokhoz. Atyja iíJmeretségben állott Ostilio Ricci áldozárral, ki a 
nagyherezeg apródjait a mértanra tauitá s aki tanítványait, miután az 
udvav télre Pisába költözött, ide követé. Alig érkezett meg Ricci Pi
sába, Galilei sietett öt meglátogatni, de nem sikerült öt látnia, mert 
egy

1 
az idegenek előtt zárva levö teremben az &.pródoknak előadást 

tartott. Többször ismételte látogatásait de sikertelenül, mert a tanár 
mindig tanitványainál volt, minek következtében a terem ajtajához 

84* 
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állott s kivülről onnét hallgatá az eléadást. A mértan olly tudomány 
vala rá nézve, melly elméjét képes vala teljesen elfoglalni. Gyakran 
elment ezután is a palotába s ezen sajátságos leczkéket két hónapig 
hallgatá. Megszerzé ekkor magának Euclidest, s azon ürügy alatt, 
mintha egy nehézség megfejtésére kérné őt, tudatá vele, milly módon 
jutott a mértan tanul mányozásához. Ricci büszke lévén illy tanít
ványára, buzdítá öt, hogy tartózkodás nélkül látogassa előadásait, s 
késznek nyilatkozott az előtte net~tlán felmerülő nehézségek megfej
tésére. 

Galilei ekkor hetölté tizenkilenczedik évét s annyira leköté 
figyeimét a mértan, hogy minden más foglalatosságát abbanbagyá. 
Atyja értesillvén fiának előbbi tanulmányai iránti meghidegüléséröl, 
anélkül hogy annak okát ismerné, Pisába ment, öt azok folytatásár11 
ösztönzendő; de milly nagy vala csodálkozása, midön tapasztalá, 
hogy fia a mértan iránt mol!t jobban lelkesül mint valaha. Hasztalan 
erőiködések után Qlegengedé neki, hogy kizárólag a természettudo
mányokra adja magát, Ricci pedig egy Archimedessel ajándékozá 
meg öt. A fiatal matheruatikust annyira Ielkesité a hirneves syracusai 
m é r n ök iratainak olvasása miként más kalauzt nem is használt, 
azt mondván, hogy az, ki öt tanulmányozza, bátran járhat a földön s 
az egekben. Ezen mester vezetése mellett óriási haladást tett; husz 
éves korában tökéletesité a szilárd testek sulypontjának elméletét; s 
minthogy tudományának hire már terjedni kezde, a számos családdal 
terhelt Vincenzo Galilei segélypénzt kért fia számára, de a nagyher
ezeg azt megtagadta. Galilei ekként szegény levén és senkitől sem 
támogattatván nem sokára kénytelen vala az egyetemet elhagyni, 
anélkül hogy tudorrá avattatott volna. 

Mindazáltal neve mindinhább hiressé vált: huszonnégy éves 
korában levelezésben állott a hirneves csillagászszal Clavius atyával, 
Ortelius geographussal és más tudósokkal, kik tehetségeit méltá
nyolni képesek valának. A leghevesebb csodálója és leghasznosabb 
barátja Del Monte őrgróf volt, ki őt kora Archimedesének nevezte s 
róla azt állította, hogy a siciliai mérnökön kivül senkit sem ismer, ki 
vele mérközhetnék. A mathematikusok Galilei érdemét munkáiból 
méltánylák, mellyeket kézi1·atban tett közzé, szegényebb lévén mint
sem hogy azokat kinyomathatná. Miután Del l\lonte és fivére a bí
bornok hasztalan fáradoztak volna öt Bolognába tanárrá neveztetni, 
barátainak 1589- ben sikerült végre számára Pisában a ma thernatikai 
tanszéket kieszközölni, melylyel hatvan scudo évi fizetés vala össze-



kötve. Ekként Galileinek egy napra husz garasa volt, mig a gyógyá
szat tanámi tizenkét ezer franknyi évi fizetést huztak. 

Jóllehet előadásai nem nyomattak legyen ki, a fenmaradt töre
dékekből tudjuk, hogy Galilei határozottan Aristoteles ellen nyilat
kozott. Benedetti, közópszerü velenezei tudós, bölcseleti erőlködések
kel be akará bizonyitani, hogy a testek ugyanazon magasságról 
ugyanannyi idő alatt esnek le. Galilei támogatá ezen állitást s a ta
pasztalat segélyével meget·ösitvén azt, bebizonyitá, hogy a testek esé
sénél a gyorsaságok arányban allanak az időkkel s hogy a mozgó test 
által befutott térek ugy aránylanak egymáshoz mint a gyorsaságok 
négyzetei. Ezen tételek alapjait képezik a mostani tudománynak, 
mellyet Galilei huszonöt éves korában fejtegetett. 

Nyomozásaiban a tapasztalatot és okoskodást hivta segélyUl, s 
testeket hullata alá a pisai !görbe toronyból, ameily illynemü észlele
tekre igen alkalmas vala. A tanitván)lok és tanárok, kik ezen szép 
tapasztalatoknál jelen voltak, teljességgel nem valának azokra elő
készülve, s mondják, hogy felingerülve Aristoteles ezen hatalmas 
ellenfele iránt, öt több izben füttyökkel fogadák. Megjegyzésre méltó 
dolog, hogy ezen felfedezések, mellyek a Florenczben mai napig ki
adatlanul heverő D i a l o g h i czimli munkájában soroltatnak elő, 

csakis kevéssel halála ell:ltt bocsáttattak általa sajtó alá. Többször 
ismétlödni látjuk e tényt Galilei életében, de másrészről szivesen 
közlé másokkal felfedezéseit, mellyeket ki nem nyomatott, s gyakran 
panaszkodnia kelle, hogy némellyek visszaélnek bizalmával. Hogy a 
világ nem igyekezett öt minden találmányaitól megfosztani, oka abban 
keresendő, miként némellyek ezek közől olly rendkivüliek valának, 
hogy azok, kik ezek elsajá.titá.sát megkisérelhették volna, tévelyeknek 
tarták azokat. 

Galilei ezen elsö Párbeszédeiben (Dialoghi), mellyek egy részét 
az ötven évvel késöbb ismertetett D i sc o r si s o p r a d u e n u
o v e s c i e n z e czimü munkájá.ba is beszötte, az inga lengéseiről, a 
testek függélyes és lejtős sikon való eséséről s a mozgás alapelveiri:H 
értekezett. 

Ekkor, valamint a középkori századokban, a tanárok bizonyos 
meghatározott időre szerzödtettek; és Galilei szerződése három évre 
vala kötve, s noha felette csekély vala fizetése, családjának szorult 
helyzete kívánatossá. tevé rá nézve kötvénye megujitá.sát. Mindazál
tal a, tudomány és igazság iránti szaretetből teljességgel nem habo
zott jövőjét koczkáztatni. 

Giovanni de' Medici, l. Cosmo természetes fia, ki magát kitünő 
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épitétiznek és mérnöknek tartá, egy sülye!!ztő gépet talált fel, amelly
nek megbirálásával Galilei bizatván meg, ö nem mulasztá el annak 
hiányait felfedezni. Ezen nyíltság sérté a feltalálót s panaszt emelt 
ezért a nagyherczegnél; és minthogy a 'l'oscanában létező -'peripatc
ticusok valamennyien támogaták azt, Galilei azon veszélynek látta 
magát kitéve, hogy tanári hivatalától felmentetik. Engedett a vihar
nak s Florenczbe vonult; de a fentebb emlitett Del Monte őrgróf 
mindent elkövetett, hogy Páduában megnyerje számára a mathema
tikai tudományok tanszékét, melly most az erőműtan átalakitása kö
rül magának érdemeket szerzett Molcti halála által üresedésben állott. 
A nagyherezeg minden kedvetlenség nélkül bocsátá el azon férfiut, 
kinek érdemeit nem ismeré , s Galilei az 1592- ki év nyarán V elen
ezébe költözött s öregségében kedvtelten beszélé el, hogy podgyásza, 
mellyet Florenczböl magával vitt, nem nyomott száz fontot, noha 
minden vagyana abban volt. Miután egy kis ideig V elenezében tar
tózkodott volna, átment Páduába ottan előadásait megkezdendö; s 
az akkori irók egyhangulag azt állitják, hogy leczkéi nagy tetszéssel 
fogadtattak. Egy nehéz és csak kevesek által ápolt tudomány hallga
tAsára annyi növendéket vonzott maga köré, hogy azok ~záma még a 
páduai egyetemnél is rendkivülinek tal'tatott, noha ez akkor annyira 
hírhedt és látogatott volt. Az els ö évt:k ben itt kész i té T r a t t a t o 
della fortificazioni, Gnomonica, Trattato della 
s fe r a és T r a t t a t o d i me c c a n i c a czimü munkáit; de noha e 
munkák másolatát bárkivel is szivesen közlé, ha azt kivánta, s jólle
het előadásaiban nem szünt meg azok lényegét fejtegetni, egyiket 
scm bocsátotta sajtó alá. Az erömütanról irt értekezése, amellyre a 
képzelt gyorsaság el vét alkalmazta, ameilyet ő tekintett először a gé
pek egyensulyának általános tulajdonsága gyanánt, c~:~ak negyven 
é\"Vel késöbb bocsáttatott közre franczia nyelven Mayenne atya által; 
az eröditésekröl szóló értekezése csak századunkban került sajtó 
alá; G n om o n i c a czimü müve elveszett, a göm bt·öl irt értekezés 
pedig noha neve alat t bocsáttatott közre, nem tőle van, miután nem
csak olly véleményekkel találkozunk abban, mellyek az övéivel hom
lokegyenest ellenkeznek, de még olly okoskodással is, ameily az ö 
gondolkozásmódjával egészen összeférhetlen. Ezen közönyösség mun
kái kinyomatását illetőleg s azon készség, melylyel azokat bárkivel 
is közlé, nagy on jellemzik Galileit ; és szükséges e tényt jól megje
gyeznünk, hogy annál biztosabban ostromolhassuk azok igényeit, kik 
felfedezéseit bitorolni megkisérték. 

Életirói beszélik , hogy Galilei pádua i tartózkodásának első 
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éveiheu egy, magában folette fonto:~ müszert talált fel, mert egy volt 
az elsö példák közöl arra, hogy valameily természeti tünemény bizo
nyos ok hatékonyságának megmérésér·e alkalmazható; azaz a hév
méröt, mellyne k szerkeszté~;e sokaknak tulajdoníttatik, de ugy lát
szik, hogy az egyedül öt illeti. 

Eddig a természeti okok valamint azon erők hatékonysága, 
mellyek a természetes testekre hatnak, windig az általok eléidézett 
érzés szerint határoztatott meg, ameily meghatározás teljességgel nem 
lehetett szabatos, miután ezen benyomások közötti viszonyok meg
mérése végett egy más müszcrre lett volna szükség. Már pedig az 
emberek csakis tökéletlenül tartván meg az egymást követő benyo
mások emlékét, minden összehasonlítás lehetetlenné leve még ugyan
azon egy egyénnél is, nem is emlitvén, hogy mérés a viszonyok meg
megállapitása nélkül nem történhetik. Ami a különbözö egyének ál
tal érzett benyomásokat illeti, mi mód sem létezett azok összehason
lítására. A közönségesen észlelt tünemények között egy sincs fon
tosabb a melegnél; mindazáltal Galilei-ig nem ismertetett olly esz
köz, mellynek segély ével a légmérséklet meghatároztathatott volna, és 
e tekintetben az ember mindössze annyit tudott: m c l e g em v a n, 
f á z o m. Ezen nagy természettudós felfedez vén, hogy a levegő vala
mint általában winden test a meleg által mcgritkul, ha pedig meghül, 
előbbi térmét foglalja el, ezen felette egyszerü észlelctr·e fekteté a 
müszert, mellynek czélja vala a légmérséklet változását a szem előtt 
érezhetövé tenni. Ez pedig egy c;;ekély átmé1·öjü üvegesöböl állott, 
mellynek egyik vége nyilt vala a másik pedig egy gömbben végző
dött. Kevés vizet öntvén abba, a cső végét egy vizzel telt edénybe 
bocsátát függélycscn tartván a mtiszert. A ki.ilsö lég nyomása követ
keztében a folyadék a csöbrn maradt s ime kész vala a hévmérő. 
Valameily meleg testet közelitvén a gömbhöz, a belső levegő kiter
jedt s a csőben alá bb nyomta a folyadékot, melly a lég meghülése 
után ismét fölebb száll t. Galilei, hogy észleleteket tehessen, egy fok
roérőt kapcsolt a csőhöz ; mindazáltal e müszer nem vala fokokra 
osztható, minthogy hiányoz.váu rajta a két állandó pont, a két illy 
eszközön tett észleletek egymás között összehasonlíthatók nem valá
nak. És épen ezért inkább hévkémlelő mintsem hévmérő vala az. 
Ezenkivüllégsulymérő gyanánt szolgált, minthogy a folyadék a lég
sulyának változásai s a belül végbement kigözölgések szerint a csö
bell emelkedett vagy alászállt. Távol állott még ez a jelenlegi hév
mérőktöl, mindazáltal a valódi természettan, a suly és mért~k termé
Ezettana azon napon jött letre, mellycn e mü8zer fcltaláltatott, s mrg 
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a természetes okozatok vagy a testek tulajdonságainak megmérésére 
eddig kitalált müszerek csakis kiváncsiság tárgyai valának s jófor
mán sohasem használtattak, addig a hévmérö mindennapi használat
nak örvendett 1 Galilei befolyása következtében , ki sohasem szünt 
meg sürgetni a mértéknek a természeti bölcselethe való behozatalát, 
s ki egész életén át olly müszerek feltalálásán fáradozott, mellyek a 
természetes okozatok észleletére és megmérésére alkalmasak vol
nának. 

Ezen felfedezés Baco-, Fludd-, Drebell-, Santorio- és Sarpinak 
is tulajdoníttatott i de kétségbevonhatlan bizonyitékok amellett ta
nuskodnak, hogy Galilei hévméröjét 1597-nél előbb készité, s egy 
hiteles ténybéli kiviláglik, hogy nem késöbb mint 1603-ban annak ha
tályosságát Castelli atya ellltt bebizonyította. Sagredo leveléből ki
derül, hogy Galilei ezen hiv barátja már 1613-ban észleleteket tett 
V elenezében a Galilei által feltalált hévmérélvel s felette fontos ered

. ményeket vivott ki annak segélyével a légtünettanra nézve_ Igaz, 
hogy Galilei munkáiban nem található fel annak leírása j de ismere
tes dolog, hogy sok müve elveszett, s azután csodálni sem lehet, ha a 
világrendszer feletti felfedezései által elfoglalva figyelmen kivül 
hagyta azon müszer leírását, mellyet olly sokakkal közlött. Ezenki
vül nem kell elfeledni, miként egy tanáruak müvei közzetétele végett 
nem szükséges azokat kinyomatnia, miután tanszékéről hirdeti és 
igy a világnak átadja azokat. Husz éven át illy módon hozá Galilei 
nyilvánosságra felfedezéseit j s egy hirneves tanár szavai, kinek hall
gatására Europa minden részéből tódultak az ifjak, bizonyára bámu
latos gyorsasággal terjedtek azét. Ami az inga feletti s Piaában esz
közJött tapasztalataival történt, ismétlődött a hévméröt illetőleg is, 
ameilyről másoknál csak sokkal későbben tétetik említés. Baco 
1620-ban V i t r e a Ka l e n d a r i a czimü müvébcn arról mint már 
ismereles dologról beszélt j Fludd, ki Olaszországban utazott s l 605-
ben Angolhonba visszatérendő vala, csak sokkal késöbb kezdé köz
rebocsátani müveit i Drebell, kinek sok bámulatra méltó felfedezés 
tulajdoníttatik, 1621-ben leírta ugynevezett hévruéröjét1 ameily vol
taképen csakis olly készület volt, mellynek czélja vala bebizonyítani, 
hogy a levegő ameleg által kiterjed i mindazáltal, ugy látszik, hogy 
lemásolta légyen Porta P n e um a t i c i czimU munkájának a hév
méröre vonatkozó helyét. Mindez"n szerzöknél előbb vagyis 1612-ben 
a Me d i c i n a St a t i c a czimü müvéről ismeretes Santorio irta le e 
müszert j Sarpi végre, ki nyomtatásban megjelent munkáiban soha 
sem szólott ~trról, ugy látszik, 1617-ben foglalkozott avval. 
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Ezen idö~:~zakok elegendők arra, hogy az elsőbbséget Galileinek 
biztosítsák ; mindazáltal nem kevésbbé igaz marad, hogy a találmány 
mások által tétetett közzé, s hogy az ö mtlveiben nem igen tétetik 
arról emlités. Ugyszinte nem emlittetik azon iró neve sem, ki azt 
először ismertette meg; csakis Porta P n e u m a t i c i czimü munká
jának olasz fordításában, melly 1606 ban jelent meg, érintetik a hév
ruérő egy neme ; de nagyon csalódnék, ki ezen felfedezést Portának 
akarná tulajdonítani, azokása lévén ennek mások találmányait leirni, 
anélkül hogy azok szerzöit idézné. Azután meg az emlitett hévmérö 
nem is érintetik e munka első kiadásában, melly 1601-ben jelent 
meg, s igy valószinü, hogy a szerző ezen időközben jutott némi töké
letlen ismeretéhez azon müszernek, mellyet Galilei Castelli atyával 
1603-ban ismertetett meg. 

Sokáig időztünk e pont felett, nem csupán fontossága miatt, de 
azért is, hogy ezen egy példával feltüntessük, minö alaptalan igények 
emeltettek Galilei ellen. Szarencsére a páduai hirneves tanárnak 
csakis barátai tanubizonyságára volt szüksége, hogy tulajdonát visz
szaszarezze ; igen gyakran pedig némelly tudósok, kik irataikat Ga
lilei müveinek közrebocsátása után szerkeszték, nem követelték ma
guknak az elsőbbséget, az ö felfedezései már akkor általánosan isme
retesek és elterjedtek lévén. 

Ezen kitünő észlelő nemcsak a természettan és elméleti erömtl
tan hanem a gépészet tanulmányozásával is foglalkozott. 1594-ben a 
velenezei doge-től szabadaimat nyert egy általa feltalált vizépítészeti 
gépre s kevéssel késöbb az arány-mutató körzöt találta fel, melly fe
lette hasznos a mérnököknck, s egyszersmind annak használatára so
kakat betanított. 

1599-ben egy meatert vett magához, általa különféle müszere
ket készittetendő. Miután azokat egész Europába szétküldözte volna, 
1606-ban le is irta, s ezen id<Sszakban kisérlék meg némellyek azokat 
maguknak elsajátítani. Ezek közé számittatik a milanoi Baldassara 
Capra, ki 1607-ben egy illyes müszer leírását bocsátá közre. Galilei, 
ki egy csillagászati kérdésben már 1604-ben megtámadtatott Capra 
által, panaszt emelt találmányának ezen elsajátítása ellen, s egy bi
zottmány neveztetett ki az ügy megvizsgálására. Galilei világosan 
bebizonyította, hogy ama munka az övének utánzása s egy avatatlan 
kéz csakie vastag hibákat toldott ahhoz. E vitatkozásban első példá
ját adá ellenállhatlan vitatkozási képességének, mellyet késöbb a 
peripateticusok ellen használnia kelle, leginkább a socratesi modorral 
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élvén s majd gunynyal majd a mártannal fegyvct·kezvén fel, l'ende
sen megszégyenité ellenfelét. 

Ezen vitatkozásról kiadott hiteles jelentésből kitünik, miként 
Capra a mértan elemeit sem ismel'te, és különösnek tetszhetik, hogyan 
vala képes a toscanai bölcsész illy ellenféllel küzdtérre lépni; de va
lószinüleg Capra háta megett egy félelmesebb ellenség rejtőzött, kit 
Galilei nem nevezett meg; ezenkivtil igen szerette a vitatkozásokat, 
nem csak azért, mert ezekből uj erőt meritctt, de még azért is, mert 
helyzetében, Aristatelest birálgatva s mindent átalakitani akarva, 
rendszerének diadalra juttatása végett kénytelen vala a megtámadá
sokat visszaverni s a kihívásokat elfogadni. 

Galilei a hat első év eltelte után tanszékében ugyanannyi időre 
s felemelt fizetéssel megerösittetett, s oktatása olly sikerdus vala, mi
ként Éjszak különbözö fejedelmei hallgatására siettek, igy a többek 
közt Gusztáv svéd király is. 'fanitványai folytonosan olly számosak 
valának, hogy a te.rmek elégtelenek valának azok befogadására; mi 
több, tudvágyuktól ösztönöztetve asztalához szegödtek, s mintbogy 
asztaltársainak illy nagy számához képest elegendő nbroszai és asz
talkendöi nem valá.nak, papirossal pótolá ezeket. Elöadásai a nyilas 
csillag felfedezéséről rendkivtili hatást idéztek elő, de egyszersmind 
heves ellenzéket lámasztottak ellene. Ezen előadásokban czéljául 
tüzte ki Aristoteles ellenében bebizonyítani, hogy az egek nem ro 
molhatatlanok, miután változni képesek. Ezen csillag, melly tizen
nyolcz hónapon át vala látható, azután pedig eltünt, némellyek által 
egy, az egelt alsó táján levő fénynek, mások által pedig egy régi c~il
lagnak tartatott; Galilei azonban bebizonyította, hogy valóban csil
lag volt az s előbb sohasem láttatott. Ellenmondottak neki e tekintet
ben Cremonino és Della Colombe, vakbuzgó peripateticusok, ugy
szinte Capra is. Elöadásai, mellyeket e tárgyban tartott, nem bocsát
tattak sajtó alá, s csakis kivonatban olvashatók azok Galileinek az 
arány-mutató körzöre vonatkozólag Caprához intézett válaszában. 

Kora fiatalságától kezdve Filolaus és Koperoik rendszerét fo
gadá el 1), s 1597-ben egy levelet intézett e tárgyban Kepplerhez, ki 
válaszában arra ősztönzé öt, hogy nézeteit Németországban tegye 
közzé; ö azonban nem követé e tanácsot, mint mondá, attól félvén, 
hogy Kapernikhez hasonlóan nevetség tárgyává tétetik. Ezen válasz 

1) A szövegben megmutstLuk, hogy ez 11em igRz. Ualilei , mid!Sn Kappier · 
nek irt, hsrmiuczhé.rom ~ves volt. C. 
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nui.t· csak azért is figyelmet érdemel, hogy feltünteti, minö népszerüt
lenek valának akkor a tudományok; N~metorsuí.gban ugyanis a hal
hatatlan lengyel csillagász a bohózatokban mint bohócz szerepelte
tett, Galileinek pedig gunynyal kelle találkoznia, midőn fönsé:ges 
igazságait a közönség előtt hirdeté. Nem sok idő mulva az uj müszer, 
mellyet készíte s először ö irányza az ég felé, azon helyzetbe tevé őt, 
hogy rendszerének nagyobb valószinüséget kölcsönözbessen. Galilei 
mindinkább növekedő sikerrel folytatá előadásait Páduában, anélkül 
azonban hogy a természettannal s erőműtannal felhagyott volna. A 
testek esése, az inga lengéseinek egyidejüsége, a szilát·d testek suly
pontja, a delejesség elmélete felváltva foglalkoztaták öt. Eszleletei, 
mellyek Leibnitz figyeimét is felkölték, megérdemlenék, hogy a tu
dósok által ma is tanulmányoztassanak és ismételtessenek, miután 
ugy látszik, hogy nagy nehézségeket támasztanak. 

1609-ben Galilei müködése egyszerre más irányt vett. Velen
ezében ugyanis azon bit· terjedt el, hogy Flandriában Nassaui Mó
ricznak egy olly müszer mutattatott be, melly a távoleső tárgyakat 
mint közelieket láttatná, anélkül azonban, hogy a müszer alakját ille
tőleg valami tudomásra jutott volna. Galilei értesülvén erről sőt a 
hir valóságáról egy Párizsból érkezett levélből meg is gyözödvén, 
egy egész éjjel gondolkozolt a felett s másnap a távcső, melly róla 
neveztetett el, készen volt. Ezen müszer, melly csakhamar annyira 
tökéletesíttetett, hogy a tárgyak felületét ezerszer nagyítaná, Velen
ezében igen nagy zajt és általános lelkesedést támasztott; a tanács 
elhatározá, hogy Galilei tanszékét egész életén át ezer forint fizetés
sel megtartaná j a velenezei tornyok telve valának emberekkel, kik 
távcsöveken az Adrián vitorlázó hajókat szemiéiték j s a velenczeiek 
ezen eszköz segélyével meglepni vagy kikerülni reméllék elle
neiket. 

Ezen felfedezést maga beszélte el Galilei, ki e tekintetben nem 
tulajdooltá magának az elsőséget, de mindig azt álli tá (t! állitásait 
kortársai is támogatják), hogy sej té annak titkát és tökéletesit é szer
kezetét A nassaui gróf müvésze csakhamar elfeledtetett s Europa 
minden részéből Galileitől kértek távcsöveket. Hiteles adatok bizo
nyitják, hogy a hollandi müvésznek, ki első készité a távcsövet, alig 
sikerült odáig jutnia, hogy annak segélyével a tárgy átmérőjét ötször 
nagyitsa; sőt még 1637-ben sem tudtak ottan olly lencséket készí
teni, mellyeken át Jupiternek különben olly könnyen látható dra
bantjai észlelhetők lettek volna; ameily tény maga megállapítja Ga
lilei kétségbevonhatlan jogát a távceö feltalálásához, melly nélküle 



1340 

egy tapasztalatlan müvész kezei között sokáig egy haszontalan esz
köz maradandott. 

A velenezei tanács a távcső segélyével a tenger, Galilei pedig 
az ég feletti uralmát vélte biztosithatni. Épen olly egyszerű mint ter
mékeny eszme vala távcsövét a csillagok felé irányozni. Eddig azon 
nézet uralkodott, hogy az egek egészen sajátos tüneményeket tárná· 
nak fel előttünk s hogy a csillagok természetök- és távolságuknál 
fogva az emberi látáson kivül esnek. Igen szép nap vala az tehát ama 
bölcsészre nézve, midön megmutathatá, hogy az ember képes átlépni 
azon soromp6kat, mellyek öt az égtől elválasztják. 

Galilei első távcsővét 1609 május havában készité j s noha an
nak tökéletesítésére sok időt kelle fordítania, olly szorgalmat fejtett 
ki e tekintetben, hogy tiz hónapnál kevesebb idő alatt közzé tevé 
ezen találmányát, melly már eddig is a legszebb csillagászati felfede
zéseket eredményezé. Késedelem nélkül a holdra irányozván távcső
vét, ottan a földüpkön levőknél magasabb hegyeket, ugyszinte üre
geket és darabosságokat vett észre j de azért nem hagyá magát a 
hold és föld között létező hasonlóság által tévutra vezettetni. Fonto
lóra vevé, hogy egy égi test, mellynek felülete minden ponton majd
nem tizenöt napig marad setétségben , miután a nap által ugyanannyi 
ideig volt volna megvilágitva, szükségképen olly légmérsékleti vál
tozásoknak vagyon alávetve 1 hogy azokat semmiféle olly szerves 
lény, minők földünkön találhatók, ki nem állhatná. Galilei ezen első 
észleleteit különféle tanárok és a jezsuiták is birálgaták, de nem ér
ték azokat, s ellenkezésök által a nagy csillagászt észleleteinek meg
ujitására és folytatására kényszeríték. Majd harmincz éven át a hold 
nevezetes felfedezések tere volt rá nézve, amellyek közől mindenek
felett kiemelendő az ingás ama neme, me Ilyet a csillagászok l i b r a
t i o-nak neveznek. 

Galilei a hold körüli első észleleteinek közzététele után csak
hamar érdekesebb felfedezésekkel szaporitotta azokat. Felismervén, 
hogy a tejut nem egyéb mint apró csillagok halmaza s hogy az álló
csillagokat az üveglencsék nem nagyitják, 1610-ki január 7-én Ju
piter három drabantját, hat nappal késöbb pedig a negyediket fedezte 
fel. Kevés idő mulva meghatározá azok pályaját s köralaku mozgá
suk idejét s azok elsötétedéseit a hoszszuságok meghatározására al
kalmazta. Felette fontos feladvány volt ez a hajózásra nézve, s an
nak megoldása már régen foglalkoztatta a tudósokat. Jóllehet Galilei
nek oka volt a nagyharczagre nehezteloi 1 halhatatlanitani akará a 
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ct!aládot, mellynek olly kevéssel tartozott, Jupiter drabantjait Medici
csillagoknak nevezvén el. 

Közrebocsátván munkáját, melly olly érdekes és váratlan ész
leleteket tartalmazott, Galilei Saturnussal kezde foglalkozni j de táv
csövének tökéletlensége, melly nem eléggé nagyitott, nem engedvén 
meg neki, hogy a gyürü alakját megkülönböztethesse, azt hivé, mi
ként ennek két része, mellyek ugy tüntek fel előtte mint a bolygó 
tömegén levő test, egymással összefüggésben volnának, s ugyanazért 
ezen csillagot hármas-testünek tartá. Ezen észidetét egy betücsere 
(anagramma) segélyével tevé közzé, de senki sem találta azt ki, s 
II. Rudolf császár maga is megfejtését kérte annak. 

Felfedezései , mellyek bámulatos gyorsasággal követék egy
mást, ugyanegy időben vetélkedést és irigységet, Galilei barátjaiban 
csodálatot, ellenfeleinél pedig nagy zajt támasztottak. Uj bolygók 
vagy legalább drabantok felfedezése végett számos kisérletek tétet
tek, de sikertelenül, s az illetők látva tehetetlenségöket, nagy szavak· 
kal olly csillagok felfedezését hirdeték, mellyek teljességgel nem 
valának ujak. A nagyherezeg gazdag ajándékokkal nyilvánitá tet
szését a páduai tanárnak; a franczia király arra kére té öt, hogy a 
felfedezett csillagokat róla nevezné el j a költők magasztalé.k a hir
neves csillagász felfedezéseit, s Jupiter drabantjai bálokban és álar
czos manetekben ábrázoltattak. E különféle tények eléggé mutatják, 
milly hatást idéztek elő e felfedezések minden osztálynál j ennek da
czára a peripateticusok hatá1·ozottan tagadták azokat. Hogy meg
gyözödjenek, csak vizsgálódniok ltelle, de az egyik nem akará a táv
esőt szeméhez illeszteni, a másik pedig azt álli tá, miként az illyes felfe
dezés nem egyéb mint valameily ördögi szemfényvesztés, mellyet a 
távcső kristálya hoz létre. 

Ugy látszott, hogy Galilei, most már csodálatos munkálataiért a 
hirnév fénykörétől övezve, saját lángelméje által szerzett kényeimé
ben élve, hatalmas és hiv barátoktól környezve, Paduában véglege
tlen megtelepedett s elhatározta legyen ezentul a velenezei köztársa
ság uralma alatt élni, mind azért., hogy CJ!Y államban sem nyilvánit
hatná olly szabadon bölcseleti véleményeit, mind pedig azért, hogy 
nehezére esnék két hiv barátjától, Sagredo- és Sarpitól megválnia. 
Sagredo, csodálva a nagy csillagászt és eltelve lelkesedéssel az uj 
természettan iránt, soha sem szüt meg öt egész tekintélyével és csa
ládja befolyásával támogatni. Sarpi, a történész, kedvelte és egész 
elragadtatással ápolta a tudományoltat; foglalkozott a csillagászat
tal, betüszámtannal , természettannal, boneztann al s része volt kora 
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néhány legfontosabb felfedezéseiben. A nngy tisztelet, mellyben mint 
hittudós és államférfiu részesült, nagy befolyást biztositott számára 
Velenczében, s azt ö arra használta fel, hogy Galileit a megtámadá
sok ellenében megvédje. Jóllehet mindezen indokoknál fogva Gali
leinek Páduában kellett volna maradnia, azon helyrehuzhatlan hibát 
követé el, hogy visszatért Toscanába ; okai nem ismeretesek, de fel
tehető, hogy kifárasztva a tanítás által, melly idejének nagy részét 
igénybe vevé, szabadulni ohajtott attól, s ez nem sikerülvén neki Pa
duá.ban1 a nagyhe1·czeggel kivánt összeköttetésbe lépni. Hogy az első 
lépés mellyik részről tétetett, nem tudatik. Galilei már több ízben 
ana használta a szünnapokat, hogy néhány hónapot Toscanában tölt
sön ; ezen kirándulásai alkalmával bemutattatott az udvarnál s a 
nagyherezeg fiainak eléadásokat tartott. Ezen ismételt utazások bi
zonyára falkölték benne a szülöföldje iránti szeretetet, melly rende
sen élénkebb annál, ki attól huzamosb ideig távol lenni kénytelen. 
Másrészről a Mediciekben felébredt az óhaj viszszahívni Florenczbe 
e hirneves férfiut; s miután elhagyák akkor 1 midőn támaszukra 
szüksége lett volna, osztozni akarának dicsőségében akkor, mi
dön már pártfogásulua nem szorult. De mindemellett sem valá
nak tulságosan bőkezüek , s hosszu alkudozások után Galilei, ki 
olly csodálatra méltó felfedezéseket tett s annyi mást előkészite, 
1610-ik év julius 10-én a nagyherezeg mathematikusává és bölcsé
szévé neveztetett ki, de csekélyebb fizetéssel annál, mellyet Padu
ában huzott, vagy amelylyel a pisai egyetemi tanárok bármelyike is 
díjaztatott. 

Galilei ezen elhatározása kellemetlenül érinté a velenczeiket. 
Sagredo, ki ekkor keleten utazott, visszatértekor egy levelet inté
zett a nagy csillagászhoz, elutazása feletti neheztelését adván tud
tára. Azon előrelátással és tapintatossl\ggal, mellyek a velenezei fU
nemességet mindig olly annyira jellemezték, értésére adja barátjá
nak, hogy milly eszélytelenséget követett el ezáltal, hogy távozik egy 
szabad országból, mellynek kormányférfiai a legnagyobb előzékeny
séggel viseltetének iránta, s egy fiatal és állhatatlan fejedelem ön
kénye alá veti magát és pedig egy olly országban, hol a jazsuiták an
nyira hatalmasak. Sarpi, e mély belátásu politikus, még tovább ment; 
meghallván u~yanis, hogy Galilei ellenfeleit meggyőzendő Rómába 
készül, megjövendöli, hogy a föld mozgásáról szóló tétel rövid időn 
vallási kérdéssé válandik, s hogy a nagyherezeg mathematikusa kény
telen leend állitását visszavonni. 

Galilei 1610-ik év september közepén tért vissza Florenczbe s 



kutatá.sait olly azorgalommal folytatá, hogy néhány nap alatt felfe
dezé Venus változásait, amit a csillagászokkal egy betlicserébe bur
koltan tudatott. Kevéssel késöbb a Mars látszólagos átméröjében és 
fényében észrevett jelentékeny változásoltat adá tudtára a világnak. 
A napfoltokat már Páduában felfedezte s azokat Sarpi és más tud6-
sok által is észleltette. Ezen é~zleleteit Toscanában is folytatta s 
1611 tavaszán, Rómában való tartózkodása alkalmával, figyelmeztetc 
azokra számos egyéneket s bibornokokat, kik kíváncsiak valának 
megismerni ezfln ujságokat az égen, mellyet a peripateticusok ma
kacsul megromolhatatlannak hirdettek. 

Az általános bámulat, mellyet ezen felfedezés olly időben tá
masztott, midön azon vélemény uralkodott, hogy az ég és csillagok 
ollyanok, aminöknek szemeink előtt mutatkoznak, s azon hatás, mely
lyet Rómában a földnek Galilei által meg nem engedett mozdulatlan
sága körüli viták okoztak, felkölték néhány befolyásos egyházi férfiu 
figyelmét, kik attól tartottak, hogy az, mit Galilei általok is észlelte
tett, a csalódás egy neme volna, melly nem igen egyezne meg az 
egyház hitágazataival. Bellarmin bíbornok négy jezsuitához közöt
tök Clavius csillagászhoz fordult, tőlök e felfedezések feletti vélemé
nyöket kikérend6. A válasz, melly közzététfltett, tudatá, hogy akkor 
az uj észleletek nem vettettek el. Galilei dicsöséggel halmozva csak
bamar viszszatért Toscanába. Rómában barátokat és csodálókat ha· 
gyott hátra maga után s egy akademiát (de' Lincei), melly minden 
téren a határtalan haladást tüzte ki czéljául s vezéreül e nagy férfiut 
választá; de egyszersmind irigy ellenségeket is s egy, titokbAn for
rongó gyanakodást, melly mindinkAbb nagyobbodva végre nyilt ül
dözésben vala kitörend6. 

Valószinüleg Rómából való visszatérte után találta fel Galilei a 
nagyító üveget. EzP,n müszert, mellynek felfedezése későbbi tanubi
zonyságok alapján a magdeburgi Zachariás Jánosnak tulajdoníttatik, 
s ameilyet mint egészen uj dolgot Drebell 1619-en Angolországban 
látott volna, Galilei már legalább hét évvel elöbb készité. Viviani 
írja, hogy 1612-ben küldött egyet a lengyel királynak. Ezen időpont 
kétségbe vonatik ugyan, de számos, azon évben megjelent munkák 
bizonyitják , hogy a nagyító üveg ismeretes volt Olaszországban ; 
minek- következtében Galileitől az elsőbbséget elvitatni teljességgel 
nem lehet. Egyébiránt ugy látszik, hogy csak 1624-ben tökéletesité 
ö e müszert, s akkor adá neki azon alakot, mellyet olly hosszu idön 
át megtartott. 

Jóllehet Galilei nagyon szerette volna csillagáazati észleleteit 
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folytatni s megkezdett munkálatait bevégezni , hirtelen elvonatott 
azoktól. A nagyherczeg, ki igen kedvelé a tudományokat, sürgősen 
sok tudóst gyüjte maga köré, kik némelly természettani és bölcseleti 
pontokat megvitatnának. Ezen összejövetelek egyikében a· peripate
ticusok azt vitaták, hogy a folyadékba mártott test alakja volna fő
képen befolyással annak fenuszási képességére. Galilei, ki már kora 
fiatalságától kezdve foglalkozott a viznyugtannal, az ellenkezőt állitá, 
s ezenvitatkozásadott létet Discorso sui corpi ebe galleg-, 
g i a n o e si m o v o n o n e ll' a c q u a (Ertekezés azon testek fe-
lett, mellyek a vizen fenusznak vagy abban mozognak) czimü mun
kájának. Ezen könyvben, amelly ellen kesertl és igaztalan bírálatok 
bocsáttattak közre, Galilei nemcsak hogy megállapítá a vizen fen
uszó teatek egyensulyának valódi elméletét, de ellenfeleinek megfe~ 
lelendő, számos, általa észlelt érdekes tényeket idézett, amellyeket a 
természettan valódi elveivel fejte meg. Lagrange kijelenté, hogy Ga
lilei ezen munkájában a képzelt sebesség alapelvéből kivonta a viz
nyugtan fő tételeit: · 

Néha-néha Grazia, Delle Colombe, Coresio, Palmerini, tudatlan 
peripateticusoktól, :kik csakis hirneves ellenfelök megtámadása által 
lettek iameretesekké, ostromoitatva 1 Galilei nem felelt egyeneaen
Tanítványa és barátja Caatelli caasinoi azerzetes, ki a viznyugtan 
körüli irataival vergődött nevezeteaségre, vállalkozott egy válaszra, 
mellyet valószinüleg Galilei irt. Ezen vitatkozás épen nem akadá
lyozá öt csillagászati munkálataiban. 

A vizen fenuszó testek felett irt értekezésében már említé ö a 
napfoltok felfedezését, ameilyekből ezen égi testnek saját tengelye 
körüli forgását következteté ; s köztudomásra hozta V en us változá
sait s az időt, melly alatt Jupiter drabantjai ezen bolygó körül pályá
jokat megfutják. De Sebeiner jezsuita három levelet hozott forga
lomba, mellyekben magának tulajdonitja az érintett napfoltok felfe
dezését ; minek következtében Galilei a Lineei-féle akaderniának át
adá Storia delle macchie solari (A napfoltok történelme) 
czimü munkáját 1 ameily a biráJók kezei között sokáig hevervén, 
csakilj 1613 elején jelent meg. Az előbeszédben az emlitett akadernia 
tagjai Galilei részére követelték az elsőbbséget, ki szeriotök e nap
foltokat Rómában többeknek mutatá. Galilei ezen iratában kitejté 
észleleteit s viaszautasítá Sebeiner téves nézeteit, ki az iskolákban 
elfogadott ama sarkigazságból indulván ki, hogy a nap tömör és vál
tozatlan test, azt mondá, miként a foltok nem egyebek mint a nap 
körül fol'gó csillagok. Galilei elsöbbségét, ameily mallett olly meg-
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gyözö próbák tanuskodnak, teljességgel nem lehetne kétségbe vonni; 
mindazáltal ha nem is 6 volt volna az első, ki e foltokat felfedezte, 
tulszárnyalta vetéltársait azon fontos következtetések által, mellyeket 
azokból a nap természeti alkatára és tengelykörüli forgását·a vonat
kozólag kivonni tudott. Galilei e tüneménynek mai napig ismeretlen 
okát illetöleg rninden föltevéstöl tartózkodott j ennek daczát·a azon
ban emlitett müve méltó a tudósok figyelmére is j s aki ezen ktllönös 
tünemények megfejtését akarja fürkészni, minden más szerző mel
lözésével olvaasa Galilei iratát, ld azok külscjének és mozgásának fö 
körülményeit képes vala felfedezni. 

Galilei az igazság utján nem haladhatott illy gyorsan anélkül 
hogy magát nagy veszélyeknek tenné ki. A peripateticusok a tudo
mányos vitatkozásokban sarokba szorittatván, a vallás féltékeny ér
veihez folyamodtak. Mondók, hogy Galilei egy idő óta sajátjává tevé 
a föld mozgásának elméletét; s jólleb et ezen véleményét nyiltan 
nem vitatá, nem szünt meg tanítványait és barátait annak megnyerni. 
Mig tehát ezen nézet csak föltevés alakjában vitatott, a római udvar 
nem tartá szükségesnek abba elegyedni j s noha maga általában az 
ellenkez(S lan hive volt, 1) Cusa bibor.1oknak meg vala engedve, hogy 
a föld mozgását állitsa, ugyszinte Kopernik-nek is, hogy egy, a pápá
nak ajánlott munkájában annak elméletét nyilvánosságra hozza. A 
közönség akkor még nem lévén képes ezt felfogni, a föld mozdulatlan
ságának tana köré csoportosult j Galilei pedig egy ideig azért hallga
tott, mert Kopemik emlitett véleményéért nevetség tárgyává tétetett. 
A római udvarnak nem vala miért aggódnia, s megveté a tehetetlen 
kisérleteket j de a toscánai bölcsész végre a nagy szellemek példá
jára a tömeg jármát Bzéttör ve, bátorságával, lángelméjével és az 
igazság iránti lángoló ezeretetével megváltoztatá a közvéleményt, B 
minlhogy tekintélye és befolyása által a tudományos férfiakat néze
tének megnyerte, Ptolomaus rendszere és Aristoteles bölcselate egy
idejüleg romba dölt. Galilei ekkor szinte kitéve lá.tta magát azon ül
dözéseknek, mellyekben azok, kik a bölcselet átalakitását megkisér
lék, rendesen részeaittettek. 

Már Páduában való tartózkodása alatt erős harczokat kelle viv
nia az ottani egyetem tanáraival B a jezsuitákkal. A szarzetesek fele
kezete- közönyös maradt, sőt bizonyos körülmény ek között támoga
tásra talált azoknál az ujitó. Nem igy állott a dolog 1'oscauában, hol 
a pápa és papság befolyása alatt áJ\6 Mediciek gpkran feláldozák sa-

•) J61 megjegyzendő: az udvar és nem az egyház. C. 

XV. 85 
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ját érdekeiket és barátaikat azok boazujának. II. Cosmo becsülte 
Galileit, de fiatal lévén a emellett a régi bölcselet és a pápá hivei ál
tal környeztetvén, nem merte őt pártfogolni. Mindazáltal, mig ö élt, 
a valódi bölcselet nem volt kitéve heves üldöztetéseknek: de halála 
után s a regensség alatt Galilei sok kellemetlenaeget vala kénytelen 
tap~sztalni, anélkül, hogy a kormány öt másként mint gyáva kérel
mei által védeni akarta volna. 

Jóllehet a papságból sokan ostromJák Galilei tanait, ezen meg
támadások elszigeteltek valának, s felfedezései még a Jézus-társasá
gának csillagászai által is megerősíttettek. Rómának nem lehetett 
ínyére ezen ujitás 1), mindazáltal habozott résztvenni olly kérdés vi
tatásában, mdly tisztán mathematikainak látszott; de csakhamar 
bele vonatott abba a régi bölcselet párthiveinek lármája által, kik 
a keresztény tanok legbuzgóbb védői s egyszersmind az egyház leg
erösebb támaszai valának 2), Ugy látszik, hogy a vallási üldözés első 
jelei Toscanában mutatkoztak, s a fiorenczi érsek, a fiesole-i püspök 
és a pisai egyetem gondnoka voltak annak indítói. Igaz, hogy Fos
carini és Castelli atyák s Ciaropoli főpap felkeltek Galilei védelmére, 
s hogy Conti bíbornok teljesen közönyösnek mutatkozott a föld for
gását s Ptolomaus föltevését illetőleg; de nem sok idő telt bele, hogy 
némell y szerzetes te st ületek Galilei ellen erélyesen felszólalván , he
vességök által mindenkit magokkal ragadtak. Caccini atya nyilváno
san szónoklatokat tarta Fl orenczben a nagy csillagász ellen, felállit
ván abban, hogy a mértan pokoli mesterség, s hogy a mathematikai 
tudományok mint az eretneitaégek kutfejei minden államból számü-
2.endök. Beszédét sz. Lukác& eme szavaival kezdé: G a l i l a e i f é r
fi ak! m i t á ll t ok, a z é g b e n é z v é n? Ezen eszelősködök tu
datlanságával csak vakbuzgóságuk versenyezhetett; nem aztintek 
meg ismételni a PrP.dikátor könyvének A föl d ö r ök k é á ll és 
Józsue könyvének A n a p m e g á ll o t t szavait 1 mig másrészről a 
nevét sem il!lmerték azon szcrzönek, kinek tanait kárhoztaták. Galilei 
válaszolt és keveset t!5rödött ellenfeleivel. Leveleiben, mellyeket ba
rátaihoz irt' s amellyek másolatai nagy gyorsasággal terjedtek azét, 
mindenekfelett azt akará bebizonyítani, hogy eddig a szentirás roszul 
értelmeztetett, és sok ügyességgel megmutatta, miként azon esetben, 
ha Józsue érintett szav ai betüszerinti értelemben vétetnének, a nap 

1) És miért? C. 
2) Azon vélemény, mclly mainap ll!'llnrmimúl t:ípláltatik, megbazudtoljf\ 

ezen és más rágalomteljes gyannsitásoknt, mellycltet a szerzö itten elésoroL C. 
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inkább megrövidült mintsem meghosszabbodott vol na. Ezen hittani 
viták, mellyek nagy veszélyt hozhatának arra, kinek azokban igaza 
volt, még jobban felingerlék ellenfeleit, s köztud omásu dolog, hogy 
Galilei összes iratai közöl egy sem volt annyira eltiltva, mint azon 
levél, mellyet 1615-ben Krisztina nagy here zegnöh ö z intézett, 8 

ameilyben a kérdést hittani vizsgálat alá vevé. Ez en levél, melly csak 
sokkal későbben bocsáttatott közre, egy mintája a vitálytannak, s a 
Lettres provinciales czimü munkával vetélkedik. 

A római udvar figyelemmel kisérte e vitatkozásokat s nem 
akarta, hogy n szentirás értelmezése világiakra h agyassék. Itt rejlett 
a dolog veleje, miután nem hiányoztak egyházi férfiak, kik a föld 
mozgásának elmélete iránt kedvezően valának hangolva, de mind
nyájan azt követelték, hogy annak értelmezése az egyházat illetne. 
Mindazáltal Bellarmin bíbornok, e tekintélyes hittudós, azt állitá., 
hogy Kopernik rendszere ellenkezésben állana a hittel; s minthogy 
Galilei a biztatások daczára attól félt, miként az kárhoztatnék, a 
nagyherezeg ajánló levelével ellátva Rómába ment, azt ottan meg
védtmdö. 

Megérkezése alkalmával mindjárt látta, hogy a dolgok tovább 
fejlödtek, mint eleve képzelé. Egyik levelében, mellyet 1616-ban a 
nagyherezeg titoknokához, Picchena urhoz intézett , megemlité az 
ellene szórt rágalmakat s reményét fejezé ki, hogy sikerülend neki 
azokat eloszlatnia. Hiu remény ! Pártfogói, a bibornokok, a legszebb 
igéretek daczára egyik a másik után mindnyájan elhagyák öt. A 
szerzetes testületek fejei, kik már To sc anában ostromlák, Rómában 
voltak, hogy megkezdett munkájokat bevégezzék; 8 noha Oaccini 
atya Galileivel való találkozása alkalmával magát formaszerint men· 
tegette s képmutatóan azt szinlelte volna, hogy vele kibékülni kiván, 
nem szünt meg titokban szitani az üldözést, mellyet ellene a szószék
röl megkezdett. Galilei a Lineei-féle akadernia elnökétől, Oesi her
czegtől tá.mogattatva, az okoskodás és tapasztalat segélyével bebizo
nyítani igyekezék Kopernik rendszerének igazságát; de heves ma
kacssága s az igazság győzelme iránti epés buzgalma sokat ártottak 
neki. Oraini bíbornok, az egyetlen, ki e rendszer védelmére a pápá
nál ezót mert emelni, hidegen fogadtatott, söt utoljára hallgatásra kár
hoztatott. V égre a könyvizsgáló szék 1616-ik évi marczius 5-én el
tiltá Kopernik könyvét windaddig mig ki nem javitta1nék, ugyszinte 
Foscarini atyának Galilei érdekében kiadott iratát, s általában wind
azon mun káka t, mellyek ben a föld forgása állittatott. 

Galilei semmiféle munkát uem bocsátott közre e tárgyban, s 
85* 
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azért a határozat rá nem is vonatkozhatott j mindazáltal azon hir ter
jesztetett, hogy a toscanai bölcsész köteles tanát visszavonni és bün
hödni. Galilei e kószabirt megczáfolandó, Bellarmin által egy bizo
nyítványt adatott ki magának, mellyben ki volt mond;va, hogy ö 
semmi módon sincs kárhoztatva j de tudtára adatott egyszersmind a 
pápának a könyvvizsgáló szék által kibocsátott amaz itélete, melly
nél fogva a föld forgása a szentirással ellenkezőnek nyilváníttatott s 
ugyanazért annak állitása eltiltatott. 

Ezen itélet, melly a csillagászathoz teljességgel nem értö fér
fiak által hozatott, 1) minden reménytől megfosztá Galileit. Ezenki
vül a pápa olly világosan ellene nyilatkozott, hogy Guicciardini tos
canai követ Rómában köteleileégének tartá a nagyherezeget azon ve
szélyekröl értesíteni, mellyeknek Galileit védve magát kitehetné. A 
levél, mellyet a követ e tárgyban irt, épen olly aljas mint érdekes. A 
kárhoztató itéletről s az ezt eléidéző körUlményekröl beszélvén azt 
mondja, hogy Róma éghajlata igen veszélyes, fóleg "egy olly pápa 
alatt, ki gyülölettel viseltetik a tudományok és nagy elmék iránt, a 
aki sem az ujitásokat sem pedig az elmésségel{ct nem türheti, annyira 
hogy mindenki utánozni igyekszik őt, és azok, kik valamit tanultak, 
ha eszök van, tudatlanoknak szinlelik magokat, hogy ekként gyanut 
ne keltsenek s az üldöztetést ldkerüljék." Mondja továbbá, hogy kü
lönösen a ezerzetesek ellenségei Galileinek, s hogy ezek Rómában 
tartózkodván zavarba hozhatnák a toscánai ko1 mán y t, melly eddig a 
romai udvar iránti készsége által magát annyira megkülönböztette. 
Kéri azért a nagyherczeget, hogy szólitaná fel testvérét, a bibornokot, 
miként távol tartaná magát a tudósoktól, és ismétli, hogy a pápa any
nyira nem szereti azokat, miként mindenld tudatlannak igyekszik 
látszani, s minő veszélyes volna az uj bibornokra nézve, ha Galileit 
pártfogása alá venné ! 

A pápa, kit Guicciardini ekképen rajzolt le, V. Pál volt. Gali
lei, ki a Kopernik ellen hozott itélet után is Rómában akart maradni, 
ottan az igazság iránti ezeretetétől tüzel ve a föld forgAsát. vitatandó, 
alkalmasint megadta volna makacsságának árát, ha a nagyherezeg el 
nem határozta volna Galileit a veszélyből kiragadni. Egy levél, 
mellyet saját titoknoka által iratott neki, B ameilyben ellenségei nem 
igen kiméletesen emlittettek, végre rábírta Galileit, hogy visszatérjen 
'foscanába. 

1) De akik , mint szerzö moodja , ezen tudományban jll.rtas egyének véle
ményét kérték ki. C. 
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Galilei ekkor megujitá ajánlatait, mellyeket a hosszusági fo
koknak Jupiter drabantjai segélyével leendő meghatározására vonat
kozólag 1612- ben a spanyol királynak tett j de husz évi alkudozás 
után arról kelle meggyözödnie, hogy módszere nem értetett meg; nem 
volt ezerencsésebb Hollandiáv:tl sem. 

Az inquisitio itélete s a gyülölet, mellynek ki vala téve, még 
jobban megerősíték öt azon szándékában, hogy találmányait nem 
hozza nyilvánosságra, s csakis arra szoritkozott, hogy barátaivalle
velekben közlé azokat, mellyek azonnal lemásoltattak s egész Euro
pában szétterjesztettck. A három üstökös föltünése 1618-ban bizo
nyára uj tá•·gyat Rzolgáltatott neki az elmélkedésre j de beteg lévén 
akkor s nem is akarván magát ujabb fondorlatoknak kitenni, ide 
vágó eszméit csakis barátaival, a többek között Mario Guiducci-val, a 
:Borenczi akadernia elnökével közlé. Guiducci az üstökösökről egy 
értekezést adott ki, mellyben Grassi jezsuita atyát vette birálat alá, 
ki Galileit utólsó csillagászati felfedezéseire vonatkozólag nem idézte. 
Ezen megtámadása a különben olly hatalmas ezerzetnek méltán ret
tegéssel tölté el az iró barátait. Grassi válaszolt s a tanítvány háta 
megett a meetert kereste. Galilei ekkor, ámbár beteg volt, feleletül 
Sa g g i a t o r e czimü munkáját ir ta 1 melly a Linceiféle akadernia 
szabályai szerint, mellynek Galilei fö éke vala, a társaság felügye
lete alatt Rómában nyomatott ki. A felingerült Grassi élezesen vála
szolt j s olly ellenféllel látván magát szemközt, minövel a tudományos 
vitatkozás terén még talán soha sem állott, azáltal vélte magát meg
boszulhatni, hogy uj ellenségeket támasztott neki. 

Guiducci értekezése és Galilei S a g g i a t o r e czimü munkája 
oda irányozvák, hogy elvessék a régi bölcsészeknek különösen pedig 
Aristotelesnek az üstökösökre vonatkozó állitását s hogy valószinübb
nek bizonyítsák be azon véleményt, miként az üstökösök csak látsza
tok, mellyek a csillagok kigözölgései által hozatván létre, a légkörben 
szétszórvák e a nap által megvilágitvák, s miként azoknak a földtöli 
távolságát a parallaxis segélyével nem lehetne meghatározni mindad
dig, mig be nem bizonyittatnék, h<•gy az üstökösök nem az észlelő 
helyzetétől függö tünemények, minö pl. a szivárvány. Jóllehet Galilei 
milldig óvatos volt a foltevéseket illelöleg, ugy látszik, hogy az utóbbi 
vélelll_~ny felé hajlott. Igazat szólva, a három üstökös feltünése ide
jében, 1618-ban, még I.iányoztak a tények, s egészségi állapota arra 
kényszeríté öt, hogy mások észleletére támaszkodjék, akik egyediil 
magok döntheték el a kérdést. Most már e véleményt elfogadá Rot
mao, a hessen-casseli tartományi gróf csillagásza és Tycho Brahe ba-
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rátja, ugyszi nte Snellius hollandi mathematikus, ki a sugártörés va
lódi törvényének felfedezése által tünteté ki magát; késöbb azt vitatá 
a danczigi hires csillagász Evelius s magáévá tevé Cassini is, de csak 
azért, hogy késöbb annak hátat forditson. · 

A Sa g g i a t o r e nem dogmatikus mü, de csupán vitázó irat, 
melly utólérbetlen elmésséggel vagyon szerkesztve, s innét magya
rázható Grassi haragja. A jezsuiták, kiknek gyülölete Galilei irányá
han ezen vitatkozások következtében mindinkábh növekedett, min
dent elkövettek, hogy e munkát egy szentirási idézés miatt eJtiitas
sák j de nem sikerült nekik. Még a körülmények szülte érdekeltség 
megszünte után is felette vonzó e munka, szerz6jét m~ly gondolkozó
nak, nagy írónak és szellemdus férfiunak tüntetvén ff') az. Telve igen 
fontos természettani észleletekkel, olly bölcseleti tanokat is tartalmaz, 
mellyek kés6bb Descartes-nek tulajdonittattak; s legyen elég evégre 
a Cartesianismusban olly hiressé vált amaz elvet idéznünk, hogy az 
érző tulajdonságok- nem a testekben de bennUnk léteznek. 

A S a g g i a t o r e közrebocsátását különféle körülmények hát
ráltaták, s midön az 1623-ban megjelenendő vala, a bibornokok Bar
berinit választák pápává, ki VIII. Orbán nevet vett föl. Három évvel 
előbb Barberini latin verseket irt Galilei dicsőítésére, s azután is 
mindig barátjának mutatá magát j amiért is a Lineei-féle akadernia 
neki ajánlotta a Saggiatore-t, s Galilei Rómába sietett a keresztény
ség uj fejét üdvözlendő, ki szivesen fogadá öt, ajándékokkal tisztelé 
meg s fiának évpénzt igért, melly azonban egy ideig késett. Galilei 
visszatérvén Florenczhe, a pápa egy breve t kUidött a nagyherczeg
nek, mellyben a toscanai bölcsész tudományossága és buzgósága fe
lett nagyon dicsérőleg nyilatkozott. 

Galileinek más czélja is volt ezen utazással. Jóllehet Kopcrnik 
könyvének kárhoztatása következtében hallgatásra volt kénysze
rítve, soha sem szünt 6 meg a föld forgását állitani s egy idő óta egy 
ide vágó munkán dolgozott. Barberininek pápává lett választatása 
reményekkel tölté el öt, s Rómában való tartózkodá&a alatt több iz
ben érinté e tárgyat, tel akarván deríteni, hogy a föld forgása nem 
volna eretnekség; azonban szép szavakon kivül mit sem nyert. Flo
renczbe visszatérvén, főleg az emlitett munka bevégezésén fáradozott, 
mellyben az e tárgyra vonatkozó eszméit kifejteni szándékozott. A 
pápát kedvező hangulatában megtartandó s a biborookokat kibéki
tendő 1628-ban és 1630-ban még más két utat tett Rómába. Első 
izben birálat alá bocsátá D i a l o g o so p r a i d u e ma s sim i si
s t em i d e l m o n d o (Párbeszé d a világ két nagy rendszere felett) 



1351 

czimü munkája kéziratát, mellyet épen akkor végzett be, s ameily 
szoká.s ezerint a Lincei féle akadernia felügyelete alatt Rómában volt 
volna kinyomatandó, ha Cesi herezeg halála jeladás nem lett volna 
ama hirneves társulat feloszlására 1). A kézirat több izben megvizs
gáltatott a főpalota-mester és különféle birálők által, kik több helyen 
ki is javíták a szöveget j mondják, hogy a pápa maga is átolvasta 
volna azt és szinte ja vitásokat tett volna abban j végre a mü jóváha
gyatott s kinyomatása megengedtetett j de Cesi herezeg halála után 
egy, jóval nagyobb akadály jött közbe. A pápa ugyanis egészségi 
szempontból igen erős örvonalat állitott fel államai határain, ekként 
megakadályozandó az akkor Toscanában uralkodó ragály átszárma
zását, és igy Galilei, munkája nyomatása felett őrködendő, Rómába 
nem mehetvén, megnyerte, hogy azt Florenczben nyomathassa ld, hol 
az 1631-ben csakugyan megjelent, ujból jóváhagyatva a különféle 
bírálók s a florenczi inquisitio által. Ezen alkalommal itt is megtör. 
tént, ami későbben gyakran ismételtetett a könyvvizsgálók által, kik 
valameily munka megvizsgálásával valának megbizva, t. i. jóváhagy
ták azt, anélkül hogy észrevették volna, wennyire ellenkezik azon 
eszmékkel, mellyeket védeni akartak. Ezen párbeszédben, melly 
négy napra vagyon felosztva, beszélök gyanánt Galilei barátai, Sa
gredo és Salviati, ameily utóbbinak elvesztését siratá, s egy Simpli
cius nevü peripateticus vagynak felléptetve. Minden, a föld forgása 
mellett felhozható érv elé van itt terjesztve Sagredo és Salviati s 
megczáfolva Simplicius által. A két első fönségesen okoskodik, de 
valahányszor azon ponton vagynak, hogy gyenge ellenfelöket tönkre 
teszik, kétségbevonhatlan fensöbbségök daczára végre is engednek. 
Ezen eredmény, melly csodálatot kelt az olvasóban, sejteté ama tit
kos és ellenállhatatlan hatalmat, melly uralmát a logikára és okosko
dáera is kiterjeszté. Az egészben nagy müvészet és finomság rejlik j 

B igy nem csoda, hogy a könyvvizsgálók azt fel nem fogták. Ugy lát
szik azonban, hogy a munka jóváhagyására leginkább az olvasóhoz 
intézett figyelmeztetés birta őket, ameilyben nagy dicsérettel ernlitte
tik a Rómában évekkel előbb kiadott határozat, s az mondatik, mi
ként annak bebizonyítása czéloztatik, hogy az nem tudatlanságból 
származott, miután ama városban már jóval előbb helyes Ugyismeret
tel v~la e tárgy magvitatva j mert nem csak a lelkek üdvére szolgáló 
hitágazatok, hanem a szellem haladását elémozditó elmés találmányok 
is jőnek ki onnét. 

') Nem. Még ml\ is fenáll az. C. 
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Ezen Párbeszéd nemcsak Kopernik és Ptolomaus két csillagá
szati rendszerének taglalását foglalja magában, de ezenkivíil még az 
erömütan alapjait is j mellesleg számos tünemények tárgyaltatnak 
abban, mellyeket Galilei először észlelt s amdlyekböl uj következte
téseket vont. Győztes bírálata ez a természeti bölcselet összes régi 
rendszereinek ; s ugyanazért nem lehet csodálkozni az általa eléidé
zett iszonyu hatás s a peripateticusok haragja felett. Ama kor legna
gyobb tudósai sietve nyiivániták szerencsekivánataikat Galileinek 
~mlitett Párbeszéde alkalmából, mclly annyi vitatkozást támasztott, 
l'! ameily ellen a régi tanok párthivei annyi iratot bocsátottak közre. 
Ezen dicséretek, ezen viták, mellyek Galileire nézve rendesen dia
dallal végzödtek, még inkabb felingedék a türelmetlen szerzeteseket, 
kik nem késtek a római udvart e könyv veszélyességére figyel
meztetni. ... 

(Az üldözés részleteit kihagyjuk, elé lévén azok adatva a szö
vegben). 

Galilei bátorsága nem hazudtolá meg magát az üldözések kö
zepett sem, s alig hogy bebörtönöztetett és Sienába érkezett (1633), 
ismét megkezdé munkálatait s ott tartózkodásának öt hónapi ideje 
alatt folytatá a szilárd testek surlódása feletti kutatásait; de az, mit 
e tá1·gyban irt, elveszett. Midön egy év elteltével a pápa megengedte 
volna neki, hogy Florencz közelében egy falusi lakban tartózkodjék, 
azt tüzvén ki börtöneül, hiheté, miként ellenségei némileg lecsencle
sedtek j de a szigor csakhamar megujittatott, minthogy a városba 
leend/í elhelyezését vagy legalább barátai elfogadására engedélyt 
szorgalmazván, :~zon rendeletet kapta, hogy jövőre minden kérelem
WI tartózkodjék, mert különben ismét a hitnyomozó szék római bör
tönébe tétetnék át. Ezen válasz, melly azon nnp kézbesíttetett neki, 
midön az orvosok tudtára adák, hogy három leánya közől az, ki szen
vedéscit enyhitendö fogságában vele osztozott, csak néhány óráig él, 
elrémité öt j mindazáltal bár a kor, viszontagságok és betegségek ál
tal mcgtöretve, élte végső napjait is uj munkákra és elmélkedésekre 
szentelé j s noha !637 végén tökéletesen elveszté szeme világát, nem 
szünt meg bámulatra méltó iratokat toll alá mondani, s olly növen
dékeket képezni, minök Torricelli és Viviani valának , kik öröklék 
dicsőségét s folytatálc felfedezéseit. 

Szerencsétlenségei közepatt minden körtlimény összeesk üd ni 
látszott ellene. Családi életéhen számos csapások érték; fia, kiért olly 
nagy áldozatokat tett, a kicsapongásnak adta magát j () maga arcetri-i 
magányában senyvedett, s a nagyherczeg, ki öt ottan meg-megláto-
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gatá, nem engedé meg neki, hogy az inquisitio által számára kimért 
határt átlépje, legfölebb ismételten néhány üveg borral ajándékozá 
meg, melly a hirneves öreg egészségére jótékonyan hatott, s ameily 
nem vala neki eltiltva. A szarzetesek szünet nélkül üldözék öt s 
egyetlen irata kinyomatását sem akarák neki megengedni j bárhová 
küldé munkáit, Rómából rendelet érkezett oda, azok kinyomatását 
eltiltandó. Hasztalan veték mellette közbe magokat a világ felvilá
gosodott férfiai 1) ; elnyomói nagyon hatalmasak valának s mit sem 
tehetének ellenök, Az igazság érdekében felszólalók között legkitü
nőbb helyet foglal el Francziaország; de azért itt is veszélyes vala 
Galilei védelmére kelni, mert Richelieu a föld forgása ellen nyilatko
zott s a Sorbonne-ból számfizetni akará e tant. Ennek daczára azon
ban Gassendi nem félt a florenczi hirneves vak tanait sajátjává tenni; 
Marsenne leforditá iratait s a szerzö érdemei kiemelésével közrebo
csátá j Carcavi, ki utóbb XIV. Lajos könyvtárooka lett, müveiböl 
egy kiadást rendezett; Diodati, ügyvéd a párizsi parlamentben s 
szerzöje a biblia egyik fordításának, melly annak idejében olly nagy 
zajt támasztott, soha sem szünt meg öt nyilvánosan védelmezni; No
ailles gróf D i s c o r s i e d i ru o s t r a z i o n i m a t e m a t i c h e 
so p r a d u e n u o v e s c i e n z e (A két uj tudomány megvitatása 
és mathematikai bebizonyitása) czimü munkájának kinyomatására 
vállalkozott; ameily mü örökre becses marad s teljesen megfelel 
czimének, minthogy itt találhatók fel elsö izben a mozgás tudomá
nyának valódi elvei ; és ameily csak ugy lá~hatott napvilágot, hogy 
a kézirat titokban elcsempésztetett szerzöjétöl. 

Mindazáltal Galilei összes barátai közöl egy sem tanusitott 
annyi barátságot, mint Peiresc 2) 1 e nevezetes tisztviselő, ki az összes 
emberi ismeretek haladása iránt táplált buzgalmától lelkesítve a tu
domány minden ágáb6l csodás gyüjteményeket szerze egybe, mely
lyek azonban késöbb elhányattak vagy elbanyagoltattak. Ifju
ságában Olaszországban utazván, egy ideig Páduában tartózkodott, 
ottan Galilei eléadásait látogatandó; ezenkivül az ottani tudós férfi
akkal, a többek közt Aleandro-, Pignorio- és Pinellivel társalogván, 
egyike leve Galilei legszenvedélyesebb csodálóinak. Visszatérvén 
Francziaországba, a világ valamennyi tudósával levelezésben állott, 

1) Olly be~zéú ez, mellynek mi alapjB sincs, valamint a hizelgésnek sem, 
rnelly utána következik, s amellyben szerzö tényekkel hazudtolja meg saját. gnny
irBtát. C. 

~) Hát CnMtelli ftorenczi szerzetes, ki folytonosan tár,;n volt f C. 
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ameily egyikévé leve a XVII. század tudományos mükincseinek, s 
ameily sok ideig elhanyagoltatva, utoljára is meg fog semmisülni, 
anélkül hogy az abban foglalt kincs h asznosittatnék. Midön P eiresc
nek tudomására jutott, hogy hirneves barátja üldöztetik, bizalmas is
merőséhez Barberini biborno khoz fordult, arra kérvén öt, hogy esz
közölné ki a pápánál, miként legalább nyugodtan hagynák mrghalni 
ama férfiut, ki nevét annyi bámulatos felfedezés által halliatatlanitá. 
A tehetsége- és jellemeért egyaránt tisztelt tisztviselő s a katholika 
valláshoz őszintén ragaszkodó s ezt nyilván tanusitó férfiu ajánlata, 
ugy látszik 1 nagy benyomást tett VIII. Orbán lelkére, ki őt szemé
lyesen ismerte és nagyra becsülte, mindazáltal alig válaszolt neki. 
Hasztalan jövendölé meg Peiresc egész nyiltsággal és bámulatos sza
batossággal, hogy ezen üldözés örökös folt Jeszen VIII. Orbán pápa
ságán, s hogy az utókor azt Sacrates elitéltetéséhez fogja hasonlítani. 
Galilei, jóllehet már vak volt, élte utólsó napjait távol minden vigasz
talástól egy falusi !akba belebbezve kénytelenittatett tölteni, nem en
gedtetvén meg neki barátait elfogadni vagy azoknak irni, remegve 
gondolatait bárkivel is közleni, félvén, hogy az inquisitio tőrébe 
esik 1). Sem vaksága, sem aggsága, sem a római udvar szigora nem 
vala képes őt csak egy perezre is elvonni mély és termékeny elmél
kedéseitöl, ugyszinte attól sem, hogy tanítványait azon igazság kuta
tására lelkesitse, mellyet még ellenségei tanubizonysága szarint is 
olly hatályosan hirdetett, B ameilynek végre vértanuja lőn. 

Hol találunk más példát 1 mióta a világ világ 1 hogy egy ember 
hajlott kora, vaksága és üldöztetése daczára képes legyen értekezé 
seket és mathematikai müveket bocsátani közre, mellyekről Lagrange 
azt mondá, hogy azok szerkesztése egy rendkivüli lángelmét igényelt, 
s hogy azokat sohasem lehet eléggé becsülni? Midön a hirneves öreg 
1642-ik év január 8-án sírba szállt, dicsősége bátran kihíhatá ellenei 
dühét j mert ha emléke meg is hurczoltatott volna a sárban, mint 
Rómában akarták 2), s ha munkái mind megsemmisíttettek volna is, 
mint megkisérlék, lángelméje müve többé nem veszhetett el. Ő te
remté meg a természeti bölcseletet j az emberek tőle tanulták el, 
hogyan kell tanulmányozni a természetet ; végre egy virágzó iskolát 
hagyott hátra maga után, melly olly növendékekből állott, kik bálvá
nyozák az ö emlékét s magokba szivták az l:í szabályait, s akiknek, 

1) Francziaországot emelendll mindig Olaszhont becsmérli; és aki ezeket 
írja, olasz l C. 

2) Épen olly aljas mint képtelen ra\.galom. C. 
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hogy hirnévre vergödjenek, csak az 6 dicsli nyomait kelle követniök. 
Csakhamar Galilei halála után az ö hamvaiból szülemlett azon társu
lat, melly magát Kis é r l e t i Ak a d e m i a (Accademia del Ci
mento) név alatt halhatatJani tá. 

Köztudomáso dolog, hogy Galilei találta fel a hévmérőt, az 
aránymutató körzőt, a nagyitó-üveget j hogy egy bizonytalan hir 
nyomán feltalálta és tökrletesitette a távcsöt, s hogy első irányozván 
az ég felé e hatalmas miiszert, felfedezé Jupiter drabantjait, Venus 
változásait, a nap foltjait s tengelykörüli forgását, a hegyeket a hold
ban s ennek ingadozá< át (libratio) i hogy az inga lengései egy idejü
ségének felfedezése után ezen észleletét az idtí megmérésére s a ze· 
n ére, Jupiter drabantjai feletti észleletét pedig a hosszusági fokoknak 
a tengeren leendő meghatározására alkalmazta i hogy megállapítá a 
viznyugtan alapjait, megalkotta az erömütant azáltal hogy a testek 
esésének elméletét behizonyitotta s a képzelt sebesség elvét a gépek 
hatásának kiszámítására alkalmazta. Ezen tények mind fel vagynak 
említve életirói által s följegyezvék valamennyi irodalom-történet
ben ; de nem vehető ki onnét, hogy Galilei a természeti bölcselet va
lamennyi ágával foglalkozott s hogy külön értekezéseket irt a láttan
ról, a testek összeütközéséröl, a delejességröl, az állatok mozgásáról, 
s hogy ha ezen iratok elvesztek légyen is, azok lényege más müvei
ben feltalálható. Már csak meglévő munkáit oh·asva is fogalmat alkot
hat magának az ember az ö mély belátásáról és bölcseségéről, melly
nek segélyével a legközönségesebb tüneményekből is olly különös és 
váratlan következtetéseket vala képes kivonni. Azt állitván, hogy 
minden könyvek között legszebb a természet s hogy aki azt fürkészi, 
bizonyára feltalálandja az igazságot, mit sem hanyagolt el, ami itten 
eléje tárult. Egy darab fa, melly a velenezei arsenál egyik szögében 
hagyatott, egy fürt szől8, mellyet a nap egy mezőn megérlelt, egy 
lámpa, mellyet a szél ide s tova hintázott, hasznos és mély bnvárko
dásokra azoigáitatott neki anyagot. Hála neki, hogy ezen első észle
leteinek emlékét fentartá sdmunkraj hogy megmutatá, milly véletlen 
által vezettetett azokra, mert bölcseleti kutatásai nemcsak hogy rend
kivül érdeklik és könnyedén megnyugtatják az elmét, de egyuttal 
megóvnak bennünket a vaksorshan való hitt611 ameilynek a legna
gyobb felfedezések létöket köszönni látszanak j ezenkivül pedig még 
hasznos példáit tárják elénk azok a felfedezés módszerének s az ész
lelés nagy mesterségének. Igaz, hogy munkái, az irály tökéletességé
től eltekintve, ha egész figyelemmel olvastatnak, mi rendkívülit sem 
látszanak feltárni, olly egyszerüek és világosak azok i de épen e te· 
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kintetben bámulato:,;ak, miután ámbár akkor irattak, midön az isme
retlen okok általánosan el valának fogadva, s a világ előzetesen 
(R priori) okoskodott, mégis olly egyszerű logica találtatik s a józan 
ész elvei a természeti bölcseletre olly helyesen alkalmaztatnak ben
nök, hogy az ember inl~ább egy jelenkMi hirneves író mintsem olly 
férfiu munkáinak tartaná azokat, kit mindenfelöl sötétség környezett, 
s aki szünet nélkül diadalmas tévelyek ellen vala kénytelen küzdeni. 
Csak is korát tekintetbe véve s iratait vetéltársaiéval összehasonlítva 
képes az ember felfogni, minő nehéz vala akkor az általa elsajátított 
cgyszerüség, s milly elrejtettek és magasztosak valának akkor a mai 
nap általánosan elterjedt igazságok. Ezenkivül számos észleletek, 
mellyeket ö irataiban az utókornak átadott, s amellyek alig vétettek 
észre, későbben más tudósoknak fontos elméletek alapjaiul szol
gáltak. 

Jóllehet Galilei a mennyiségtant csupán olly eszköznek tekin
tette, melly a termési'letes tünemények megmérésére s a szerző okok 
megvizsgálására mindenekfelett alkalmas volna, ro indazáltal mint 
mérnök is kortársai élén tündökölt. Ha nem is tett volna egyebet, 
mint hogy meghatározia a meuteléki (hyperbolicus) görbét, mellyet 
egy esésében nem merőleges vonalat követő test ir le, ez már maga 
elég leendett öt halbatatlanitani. De ezenkivül Galilei feltalálta még 
az eloszthatlanok számítását is ; s ha e tárgyu kutatásait nem is bo
csátotta közre, annyi bizonyos, hogy megelőzték azok a Cavalieriéit, 
ki e tárgyu munkálataiért annyira magasztaltatik; és csakis az ül
dözések akadályozák öt meg azon nagy munka bevégzésében, mely
lyen már jó idő óta dolgozott s ameily az eloszthatlanokról szólan
dott. Foglalkozni kezde ö a valószinüségek számításával is. Megol
dani igyekezvén egy feladványt, melly a számok osztásában gyöke
rezik, az elhelyezéseket igen helyesen megkülönbözteté az összeveté
sektöl, s leveleiből kitünik, miként sokat foglalkozott azon kényes és 
mai napig megoldatlan kérdéssel, mi módon számithatók ki a hibák 
mértani viszonyban vagy számtani arányban, ameily kérdés a való
szinüségek számítását s a politikai számtant egyaránt érdekli. 

Ami az alkalmazott mennyiségtant illeti , a természettanban 
annyi elmés észleletet tett, hogy hasztalan kisérlenők meg azokat 
elészámlálni : itt egy találmány a lég sulyának meghatározására, 
nmott kutatások a sugárzó meleg körül, melly, mint mondja, anélkül 
hat át a levegőn, hogy azt megmelegitené, s hogy az különbözö anyag 
a fénytől, mellynck pillanatnyi terjedését nem hiszi. Módszere a tes
tek tapadásának mérlegelését illetőleg, s észlelete, melylyel a rezgés ek 
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arányát meghatározta azáltal, hogy azokat a folyadék felületén kép
zödö hullámok átvágásának segélyével érezhetökké tette, ugyszinte 
a föld delejeseége s azon erö köriili eszméi, melylyel egyik test a 
másikra hat, méltók a figyelemre. Felfedezvén e tényt, melly bolygó 
rendszerünk képzlidésének megfejtésére nézve olly nagy fontosságu, 
hogy a csillagok, mellyekböl az áll, épen olly formán forognak, mint 
a nap saját tengelye körül, ameily forgás felfedezése szinte neki kö
szönhetö, azon mozgást, mellyet a föld a hold társaságában a nap kö
rül tesz, hasonlónak tartá ö ahhoz, mellyet egy változékony hosszu
ságu inga valameily mozdulatlan központ körül tenne. Ki tudja, 
meddig jutott volna a világ-rendszert érdeklő ismeretek dolgában s 
mennyivel gazdagitotta volna még a természettan és természeti böl
cselet összes ágait, ha lángelméje szabad röptében nem akadályozta
tik? Ezen elmés eszmék, mint termékeny csírák, mind megsemmi
sitettek a nagy bölcsész irataival 1). 

Galilei tehát ugy tünik fel előttünk, mint a legnagyobb és leg
magasztosabb szellemek egyike, ki az égböl e földre szállt. Nagy 
csillagász, nagy mérnök, te1·emtöje a valódi természettannak és erö
mütannak, átalakitója a természeti bölcseletnek s ugyanakkor Olasz
hon leghirnevesebb íróinak egyike, ki még vetéltársait is kényszeríté 
bevallani, hogy az ember egyszerre mérnök és ezellemdus férfiu le
het. Ünnepelt költ6 és vigjáték-iró, telve költöi ihletteégei és elmés
séggel, e mint illyen Torricelli-vel együtt néhány vigjátékot is szer
kesztett, csak az kár, hogy sohasem adta ki azokat; kitünteté magát 
az elméleti s gyakorlati zenészetben, ugyszinte a festészet terén; 
példányképe és fejedelme vala a XVII. század tudósainak 1 minök 
Torricelli, Viviani, Redi, Magalotti, Rucelaj, Marcbetti valának, kik 
töle tanulták el, hogyan kell a tudományokat és irodalmakat egyenlő 
lépéssei és ezerencsével fejleszteni, a akiknek szabályaik az emberi 
tudás összes ágaiban alkalmazást nyertek. -

Eddig Libri idézett könyvének fordítását vagy kivanatát adtuk, 
ld azoliban ritkán emelkedik felül az elemzésen, kivévén hol haragos 
szenvedélye elragadja; ugyszinte a nagy férfiu megítélésében sem 
adja elé annak a valódi bölcselet azaz a mély s helyes gondolkozás 
és okoskodás körüli egyetemes érdemeit. Ezen hiányt Terenzio Ma-

1) A mellyekröl - evvel ellenkezöleg - tudjuk, hogy legnagyobb részben 
ma is léteznek s mindenki megtekintheti azokat a nagyherezeg Palatina könyv
tárában, honnét nem sokára sajt6 alá bocsátatnak. 
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mianiszavaivalpótoljuk, ki Rinoovamento della filosofia 
a u t i c a i t a l i a n a czimü mun kájában igy nyilatkozik Galilei mód
szerérlíl: 

- A Lionardo da Vinci által nyitott utra lépett a nagy Galilei, 
ki hivatva vala az olasz ujjász ül etést dicsöségesen bevégezni. NAiyon 
csalódnának azok, kik ugy vélekednének, hogy Galilei mindezt rend
kivül szerenesés természetének ösztöne s nem a bölcseletből meri
tett világosság s az emberi elmék állapota feletti hosszas és megfon
tolt kutatása által hajtotta végre. Ezeknek Galilei tulajdon könyvei
vel akarunk felelni, mellyek száz helyen is tanubizonyságot tesz
nek arról, milly hosszasan elmélkedett légyen a módszer felett. Mi
déln azon szerencsétlen gondolatra jött volna, hogy Toscanába visz
szatérve a Mediciek szolgálatába állana, s nem csupán mathemati
kussá de egyszersmind bölcsészazé is kivánná magát kineveztetni, 
ezen kérése mellett azt hozta fel indokul, miként több évig tanulmá
nyozta a bölcseletet mint hónapig a matbematikai tudományokat 1). 

Sa g g i a t o r e czimü munká.jában tudatja velünk, miként fedezte 
legyen fel, hogy a testek másodrendü tulajdonságai csakis az érzé
keny anyagban tartózkodnak, s a külslí anyag részéről nem egyebek 
mint puszta nevek; ugy hogy eltávolittatván az állati, mindezen tu
lajdonságok megszüntetnek s megsemmisittetnek. Midön pedig az 
erökröl, az ürröl, a térről, az okokról és más fensőbb általánosságok
ról értekezik, olly elmeélt s olly megazokott biztosságot tár elénk, 
hogy meg kell győződnünk, miként alaposan áttanulmányozta ama 
tárgyakat s különösen a szabályozó elveket, amellyek mindegyikét a 
tények- és beható itéletének próbaköve alá vetette. 

De flí terve vala neki a módszert átalakítani, enélkül a tudo
mány egyik ágában sem remélvén haladást; ezért irta 2) 1 n hogy ő a 
bölcselet roszul hangolt orgonája egyik sípjának hango lásán fárado
zik j s valóban nem is leszen ez összhangzó mindaddig, mig hango
latlanul hagyatik azon négy vagy öt síp, mellyek a hangot a többiek
nek adják." És épen négy vagy öt módszeri hiba uralkodott Galilei 
idejében, mellyek nagyban zavarák az elméket és tanulmányozáso
kat, minő vala például a hajlandóság a tekintélyben való bizalomra j 
amiért is boszusan kiálta fel bölcsészUnk : "a tudományok terén 
ezer véleményének tekintélye nem ér fel egyetlen egy elmé-

l) Venturi, Memorie di Galiteo. Modaua 1818, U. köt. 1 J. 
~) Gallleo, Opere. Pá.dua 1744 ; Delle macchie solari, Bulo6na 1656. 



1359 

jének szikrájával ; s hogy nagyon igaz Alcínous azon mondata, 
miként arra, hogy bölcselkedjünk, szükséges szabadnak lennünk. u t) 
Ugyszinte ama másik szokás ellen, mellynél fogva az ismert dolgok 
felett észrevételek tétettek s vitatkozások tartattak , ellenben az 
ismeretlenek teljességgel nem nyomoztat tak, hasonló boszueággal 
igy nyilatkozott: "a g<Sg valamint a gyávaság képtelenekké teszik 
az embereket arra, hogy uj éb igaz következtetéseket fürkészszenek 
és ezekből uj bizonyitásokat alakítsanak, s könnyebb nekik alapel
veket feltalálni s a különbözö helyeket összevetni. u Másrészről ta
pasztal ván, miként Aconzius, Valla, Nizolius, Telesi us és Campanalia 
szabályai nem volnának elegendők arra, hogy az elméket a régi rosz 
szokásoktól elvonják, azon meggy8z<Sdésre jutott, hogy vele is hasonló 
történt volna, valahányszor munkája az igaz tanainak s a jó mód
szernek közzétételére és nyomozására szoritkozott volna, anélkül , 
hogy azokat uj példákkal támogatná. Es hogy e tekintetben igen 
bölcsen járt el, kevés idő mulva megmutatá Cartesius, ki az észelvi 
(rationalis) bölcsészek számos és uj szabályai ellenében közzétevé és 
ismét szokásba hozá az előzetes (a priori) bizonyitásokat, a valósá
gok gyanánt vett elvontságokat s az elméletekiil elfogadott fölte
véseket. 

Más oldalról belátta Galilei, miként bizonyos módszeres tudo
mány nem létezhetik, anélkül hogy előbb egy értelmi tudomány ala· 
pittatnék, s hogy azon idő megérkeztéig nincs más hathatós segéd
eszköze az embereknek, mint egész odaadással a józan ész dogmá
ihoz visszatérni. Ugyanazért szándéka volt a természetes módszer 
ezeretetét és gyakorlatát visszaállitani, annak szabályait világosan 
körvonalozni, s végre azt ismét a nép örökségévé tenni s annak ural
mát a sokaság határozott segélyével örökiteni. Ezen harmadik terve 
következtében leginkább a szokratikai módokhoz ragaszkodott, és 
valóban sohasem azokott pythagoras-féle gőggel bölcselkedni, de 
mindig rendkivüli egyszerüséggel és kellemes otthonossággal ; a ne
héz és 1·ejtélyes dolgokat alkalmas hasonlatok által mindenki eUStt 
világosakká tette, amiért ö maga megírta, hogy "azt azokták róla 
mondani, miként vele született tehetségénél fogva a felette csekély, 
könnyü és világos dolgok segélyével képes vala az igen nehezeket 
és elrejtetteket megmagyarázni." Hasonlóképen ellenfelei érveit és 
elveit elfogadván, nagy ügyességgel arra használta fel azokat, hogy 

1) Lo Speltatore ; Dialogiti di scienza nuova ; &s ru§.sutt. 
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általok öket ostromolja és sánczaikból kiszorítsa. Nemcsak egysze
rtlen de egyszersmind csínnal és ékesszólással irt, s az irodalom se
gélyével a szép és igaz, finom s naiv érzékéhez vezette az ifjakat. 
Semmiféle tanulmány nem vala alkalmasabb az elméketrendes ke
rékvágásba hozni s rosz hajlamaiktól elvonni, mint a természet-tudo
mányok, azon okból hogy semmiféle álbölcselet és szóburok nem 
képes a tények bizonyosságával mérközni i s azt mondá, hogy a 
nyilvános tapasztalat minden emberi okoskodásnak eléje teendő; s 
hogy a logika igen kitünő eszköz annak megtudására, vajjon a már 
feltalált bizonyítások következetesen haladnak-e, de tökéletesen kép
telen valami ujat felfedezni; ugy hogy ellenfeleit, a peripateticusokat 
magokat is kényszeríté az észlelethez folyamodni s tapasztalatokat 
tenni, amint azt Berigardio p i s a i k ö r e i tanusitják. Ezenkivül a 
a természet·tudományok alkalmat szolgáltattak és reményt nyujtot
tak bámulatos felfedezésekre, mellyek képesek valának az emberi 
tudvágyat söt a ,nép kíváncsiságát is felkölteni i és csakugyan igy 
történt, mert a távcső feltalálására, az ég uj rendszerére s a mozgás 
uj kisérleteire felébredtek a tömegek és kíváncsiak lettek még töb
bet tudni. A másik előny a Galilei által nyujtott példákból szárma
zott, és ez abban állott, hogy mindenkit meggyőzött arról, mi
ként a természet csodái minden egyes számára tárva állanak s hogy 
nem hiányzik az anyag az elmélkedésre, csak tekintsünk körül vagy 
nyujtsuk ki kezeinket. Ekként feledékenységbe hozá a bölcsészek 
ama felette veszélyes közmondását, hogy az egyes apróságok nem 
képeznek tudományt; és több iz ben megj egyzé, miként kutatá.aait 
olly tárgyakon tevé, mellyek hibásan közönségeseknek s haszontala
noknak tartattak, és hozzátevé, hogy ellenfelei e tekintetben magá
val Aristotelessei ellenkeznek, "kiben csodálnunk kell, hogy semmi
féle dolgot, melly bármi módon mélt6 volt a figyelemre, nem hagyott 
vizsgálatlan ul!' V égre a természet-tudományok iráuti szeretetböl, 
mellynek terjesztésén Galilei annyira fáradozott, azon haszon szár
mazott, hogy magok a tények, mellyek e téren föltevésünk ellenére 
bekövetkeztek, az elme legbiztosabb kalauzává levének, mert téves 
következtetéseire figyelmeztetvén azt, arra kényszeríték, hogy nap
ról napra óvatosabb legyen s majd észleleteit majd pedig okoskodá
sait módositsa. És épen az vala Galilei legfőbb óhaja, hogy min
denki lelkébe beoltsa a körültekintést s a lassu és érett megfontolást. 
Ő a kételyt a találmányok atyjának s az igazság utjának nevezé ; és 
azt állitá, miként az az emberiség sorsa a szellemi dolgok körül, 
hogy minél kevésbbé érti és tudja azokat, annál határozottabban 
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szeret azokról Leszcini; ellenben az i~mert es átérzett dolgok soka
sága lassubbá és habozóbbá tes?.i azt az itélethozásban. Mert azon 
tudományról lévén szó, mellyre az ember csak az okoskodás utján 
képes eljutni, ö azt tartá, hogy minél nagyobb tökélyre vergődik az, 
annál kevesebb következtetést fog tanitani, annál kevesebbet fog 
bizonyítani." Ugyanazért igen gyakran meg kell elégednünk egy
szerű válaszokkal "és szükséges tudnunk, miként könnyebb dolog 
valaminek hamisságát kimutatni , mint igazságát bebizonyítani; 
ugyszintén "elégedjünk meg a természeti lényegek néhány tulajdon
ságainak ismeretével." A lényegek kutatását lehetetlenségnek 8 

hasztalan fáradságnak tartá ö. Hasonlóképen nevetségeseknek tűn
tek fel előtte azon rokonszenvek és ellenszenvek, titkos tulajdonsá
gok, befolyások és más, a bölcsészek némellyike által használt mü
szavak, mellyek csakis az igazi felelet elpalástolását ezélozzák 8 

voltaképen a~nyit jH!entenek: Én nem tudom. Galilei ezen elvei az
után azt eredményezék, hogy mig kortársai a természettanban ke
resték a metaphysicát, ö teljesen vonakodott azon dolgok megfejté
sébe bocsátkozni, mellyekben az érzékeknek hasznát nem veheté s 
az okoskodások elegendők nem valának. Sőt midön a végtelenekröl, 
az örökkévalóról, az eloszthatlanokról s más illyes metaphysicai dol
gokról beszélt, nyiltan kijelenté, hogy nagyon csalódunk akkor, mi
dön azokat érteni véljük. Midön azonban az égi rendszernek általa 
rendezett egyetemes fogalmából igen valószinü gyanításokat vont ki, 
nem nevezé azt vakmerőségnek. És innét van, hogy a jelenkori 
tudományok, bár végtelenü! eléhaladtak legyen is, soha nem kapták 
öt tévedésen, kivévén egy-két pusztán gyanitólagos véleményében. 

A módszer egyik részét sem hagyá példa és szabály nélkül. 
Az üstökösökről szóló értekezésében megmutatá, miként kelljen a 
téves értelmezéseket kiküszöbölni, a gyanitások becsét mérlegelni s 
a hasznos föltevéseknek helyet adni 1). Több értekezésében kHiö
nösen pedig vitázó irataiban azt tanitá, miként gyüjtetnek egybe 
s miként mérlegeltetnek a hasonlóságok s ezek összeségéből vagy 
jobban mondva az azonossághoz való közeledésökből hogyan juthat 
el az ember az igazság ismérvéhez. Tanitá továbbá, hogyan osz
tandók fel és korlátozandók a tanulmányozások, kikerülvén e tekin
tetben ~-százada hibáját 1 melly az encyclopaedicus ismeretek s az 
egész teremtés ábrándos megfejtése után futosott. Mindazáltal Ga
lilei nem mulasztá el az egyetemes igazságok kutatásáig s bámulatos 

1) Macchie /unari; Di8co1·so au/le comele ; és másutt. 

xv. 86 
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elméleteinek végső összekötéséig emelkedni j de a tapasztalatot az 
okoskodással igen helyesen e,~yesitve, találmányait mindig tudomá
nyos formába önteni igyekezett, és Senecával a világ-egyetem valódi 
alkatába hatni óhajtott ; és semmiben sem találta anny.ira s olly 
gyakran klldvét, mint ha az egész sulyegyentant egyetlen egy elv 
uralma alá gyüjté össze. Nem mulasztá el továbbá élesen megróni 
azon iszonyu visszaélést, mellyet a kémJelö bölcsészek a végokok 
elvével elkövetni jónak láttak, és kimutatá, milly veszélyes legyen 
azokat meghatározni ; különösen pedig rendkivüli önhittségnek s 
egyszersmind nevetségesnek tünt fel előtte némelly emberek ama 
törekvé~, mellynél fogva saját eszméike.t a szépről, jóról, tökéletes
ről és más illyesekről a világegyetembe átönteni óhajtották 1). Aki 
könyveit figyelmesen olvassa, lehetetlen meg nem győzödnie bizo
nyitási módszerének mélységéröl s éles elméjéröl, midőn az okosko
dásokból az előzményeknek hajszálig megfelelő kövclkeztetéseket 
vont ki. Szokása vala neki mondani, hogy "az ember a bizonyi
tásoknál szükségképen vagy kétségtelenül helyesen vagy menthe
tetlenül hamisan következtet. u U gyanrF!ak ö azt is tudatja velünk, 
hogy a távcső bámulatos felfedezésérc 0gyedül az okoskodás segé
lyével jutott el. Ebből látható, mennyivel jogosabban és igazságo
sabban mondhatta volna el Galilei Baconak ama nevezetes szavait, 
hogy "a tapasztalati módszer egyesittetvén végre az észszerüvel, 
ekként a halandó értelmi lények közt a béke létrejött" 2). 

Ezen szabályokra osztá fel Galilei a természetes módszert, 
mellynek alapjai véleménye szerint még most nem valának vitatás 
alá vehetők j ugyanazért igy nyilatkozott ezeket illetőleg 3): "ugy 
látszik, igaznak bizonyul be Plato azon mondata, hogy a mi tudo
mányunk nem egyéb 1 mint bizonyos visszaemlékezés az általunk 
igen jól átérzett s magában világos tételekre." A módszer szabá
lyainak gyakorlati alkalmazásában pedig olly tökéletes volt, hogy 
semmiféle kor és egyén nem tudott annál jobbat felmutatni. Ami 
ismét oskolájának az észlelet, tapasztalat és okoskodás rendezése 
körüli tapintatosságát illeti, ugy hiszszük, egy jelenkori munka sem 
érte azt utól. Galilei korában nélkülözhetlen eszétyességnek tekinté 
a természeti tünemények határán tul nem lépni, mert az elmék akkor 
még nem valának odáig fejlődve, hogy azokat az észelvi tanok tüs-

l) Nunzia aidereo. 
•) De augmenti11 Bdentiarum, Praef 
3 ) Bardi-hoz int~zett levelében. 
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kés vitatkozásaiban koczkáztatni lehetett volna. Egyébiránt hosz
szasan értekezett cn·/íl Hobbes angol bölcsészszel 1) 1 ki evégből Flo
renczbe utazott, a tiszteletre méltó öreg tanácsát kikércndő. És ez 
kijeleJé neki a módszert, mellyet l{övetnic kelle, hogy szemléleti el
méletei a mértani bizonyosságot megközelíthesRék j Hobbes azonban 
később a következtetésekkel föltevéseket vegyitett össze s felette 
könnyed nyomozásokat tett az értelem fejlődésének történelme felett. 

V) l 045-i k l a p h o z. 

A vérkeringés felfedezése. 

A vi11szerek billentyüinek felfedezése az acquapendente-i Fab
rizio paduai tanárnak tulajdoníttatik. És noha Berengario már ezek 
némellyikét leírta, Sil vio , V e a al és más boncztudósok ekörül más 
észleleteket tettek, Fallopio pedig e ponton hátraveté a tudományt, 
tagadván hogy azok léteznének, mindazáltal senki sem tevé általá
nossá e felfedezést Fabrizio előtt, ki azt 1574-iől kezdve nyilvános 
előadásaiban, késöbb pedig D e v e n a r um os t i o l is czim alatt 
1603-ban megjelent munkájában hirdeté. Valamint Harvey felfede
zése, ugy ez is Paolo Sarpi szerzetesnek tulajdoníttatott, de mindakét 
föltevés alapnélküli. 

Galenus és az ö tanai nyomán haladó boncztudósok közvéle
ményeszerint az üteres vér a szivböl a végtagokba foly s ugyanazon 
vezetékeken oda ismét visszatér, mig a visszeres vér ugyanazon mó
don a májba hajtatik, honnét hasonlóképen visszahajtatik. Igen 
helyesen mondatott, hogy azé a felfedezés érdeme, ki azt bebizo
nyítja j s nincs Ífl gyülöletesebb feladat vagy visszásabb okoskodás 
mint kisebbiteni a nagy férfiak dicsőségét azáltal, hogy a régibb 
munkákból felkutatunk valamelly kétes vagy elszigetelt kifejezést, 
ekként az emberinem valódi oktatótól az eredetiséget elvitatandók. 

Illy szellem vezérelte Dutens tollát is O r i g i n e d es d é c o u
v e r t es a t t r i b u é e s a u x m o d e r n e s czimü munkájában. 
ElisfYiei"és azoknak, kik valameily tudományban egyetemes eszmékig 
emelkedtek, ha mindjárt nem követék is azokat, de ne történjék ez 

1) Targioni, Nutizie degli aggmnd·imenli delle acienzll foiche, II. köt. 

86* 
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azok hátrányával, kik, anélk9l hogy az előbbiekről tudomással bir
tak volna, az okoskodásból és észleletből hasonló elveket vontak ki, 
s ezekből fontos következtetéseket származtatának. Pascal Monta
igne-nek egy elmés észrevételét idézi, mellynél fogva az olly embert, 
ki valami jót mond, szükséges próbára tenni, mert gyakran mcgtör
ténik, hogy nem érti azt. Aki féltékeny a jelenkori bölcseletre, mint 
pl. Dutens 1 örömest elfogadja a sötét régiség eme nyomozóit, kik 
azután az irigyek, roszhiszemü emberek és gondolkozni nem szeretö 
tömeg által egekig mag1sztaltatnak. A kérdúsben forgó pontot ille
tőleg, azon helyek, mellyeket Dutens Hippocratcsböl és Platoból 
idézett, ugy látszik, mintha csakugyan a val(Jdi vérkeringést jelzenék 
eme szavakkal 1rf(!ÍOJo~ és nE(!Ifj>f(!OfAE'I'OV arfAato<; j de a többiek, küJij. 
nösen pedig Nemesius püspök szavai, mellyekre állitását alapítja, 
nem fejeznek ki mást mint a vér folyását és visszafolyását, ezt pedig 
az akkori közvélemény a sziv összchuzódásából és kitágulásából 
hivé származottnak. Illy módon csalatott meg Coleridge is Giordano 
Bruno néhány sora által, mellyekben a vér keringésének leírását vélte 
látni, holott azok csak a vér ide s tova folyását jelentik, ameily moz· 
gá.s magából a véredény-rendszerböJ is származhatott. 

Mi példákat hoztunk fel (VI. könyv 266. lap) Senccából és a Ca
halá-ból, hol a vérkeringés érintetni látszik. Portal H is t o i r e d e 
l' a n a t om i e czimü munkájának l. kötetében a 273· ik la pon Le 
vasseu r· b öl (Vassaeus) egy helyet idéz, me Ily azt mutatná, hogy ez 
már ismerte a vérkeringést; de aki figyelemmel olvassa azt, csakha
mar észreveszi, miként ö, valamint Galonus is1 azt hivé, hogy a sziv 
válaszfala át volna lyuggatva, s a vér és életerő ezen lyukacskákon 
át közlekednék. Sprengel A g y ó g y ás z a t t ö r t é n e l m e czimü 
munkájában nem teszen erről em litést. Andrés (O r i g i n e e t p r o
gr es de toutes les li tteratures, XIV. köt. 37.1.) egy Reyna 
nevü spanyol állatorvos jogait vitatja, ki 1552-ben megjelent köny
vében, mellynek azonban ugy látszik korábbi kiadása is létezett (Li
bro de maniscalcheria hecho y ordinado por F. de la Rcyna), kevés 
de világos szavakkal, legalább Andres olasz fordításában, azt állitja, 
hogy a vér köralakban a test minden tagjait átfutja. Én nem tudom, 
látták-e mások is e könyvet, mindenesetre jó volna megnézni az ere
detit, mert, ugy látszik többen ismerték ezen igazságot, anélkül azon· 
ban hogy azt felfogták volna. 

E tekintetben általános hit volt 
1-ör hogy a visszerek tartalmaznák és származtatnák át a vért, 

melly a test táplálására vala szolgálandó j 
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2-or hogy a vér forrása a máj, itt készül s vegyül az össze a 
bélfodor-visszerek által ide szállitott tejnedvvel, s innét terjed szét 
az egész testben ; 

3-or hogy a felhágó üres visszér közvetlen összeköttetésben 
áll a lehágó üres visszérrel, egy ágat bocsátván a sziv jobb gyom 
rocsába, az által a vért a ttidö táplálása végett ebbe vezetendő j 

4-er hogy a sziv bal gyomrocsa vagy levegőt vagy levegövei 
vegyült vért tartalmaz, melly oda azon számos likacsokon hat be, 
mellyek a sziv jobb és bal vájulatai között levö válaszfalon lé
teznek j 

5-ör hogy azon levegő vagy levegövei vegyült vér az ütereken 
átmegy s foly azokban, ekként az egész testnek erőt és életet köl
csönzendö j 

6 or hogy azon levegő vagy léggel vegyült vér behat a sziv há
tulsó gyomrocsába és pedig a visszeres ütér segélyével, ameily azt 
a tüdőtől nyerte j 

7 -er hogy ugyanez eu visszeres ü tér a tüdő be származtatja át 
ama tisztátalanságokat, vagy piszkos anyagokat, mellyek a szivben, 
az élet-meleg eme tüzhelyében, képzödtek. 

A Harvey-nek tulajdonitott felfedezés abban áll, hogy az üt· 
erek közlekednek a visszerekkel, s hogy ezen utóbbi edényeken át 
az egész vértömeg a szivbe visszatér. Ezen egyetemes vagy rend
szeres keringésen kivül egy másik is létezik, melly a tüdő általi ke
ringésnek neveztetik 1 ameilynél a vér a tüdiín keresztül vitetik s a 
megfelelő visszerek által visszaadatik, mielött az egyetemes vérrend
szerbe juttatnék j olly formán 1 hogy átfutja a azétágazó edények 
mindkét sorozatát, a mellyek mindegyike a szivböl jö ki s vissza
megy ugyancsak a szivbe, de nem ugyanazon az oldalon j ezen szeí-v 
bal oldala, melly vájuJatánál fogva gyomrocsnak neveztetik s az üt
eres vért a nagy ütérbe hajtja, és egy más vájulat által, melly fül
csének moodatik, a tUdö-visszerekből befogadja azt, ami már a tü
dőn keresztül ment , egy szilárd fal által van elválasztva a 
jobb oldaltól, melly hasonló vájuJat segélyével a vért az összes 
visszerekböl, a tüdő-viaszereket kivéve 1 magába fogadja s a tüdő 
ütérbe hajtja. Nem szabatos elnevezés tehát a tüdő-vérkeringés, az 
egész testben csak egy keringés lévén. 

Nagy figyelmet gerjesztett Serve t Mihály C h r is t i a n ism i 
r es t i t u t i o czimü munkája és pedig nemcsak rendkivüli ritkasága 
s azon szomoru sors által, mellyet írójára vont, de különösen egy 
nevezetes helyével, mellyben a szerzö, miut némellyek követelik, a 
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vér keringését leirta volna. Ebből kétségtelenül kitünik, hogy Ser
vet világosan ismerte a tüdő-vérkeringést s a vér élenyUlését a tü
döben; de általános vélemény, hogy Servet eRakis a tüdö-vérkerin
gést ismerte. Portal szarint csupán erre szoritkozik az ö felfede
zése, és Sprengel is azon véleményben van, hogy ezen tul nem ment. 
Andres (idézett munkájában a 138. lapon), ki nem orvosi tekintély 
de ismerte a gyógyászati könyveket s különben felette részrehajló 
honfitársai irányában, ugyanazt mondja. Ha valamellyik ir6 általá
nosabb módon fejezi ki magát, azt kell ?innünk, hogy nem külön
bözteté meg a két keringést. 

Mindaz, mi Servet munkájában a keringésre vonatkozik, a kö
vetkező pontokba foglalható össze: 1-ör A sziv az üterek és az ezek· 
ben levő vér által bizonyos éltető eröt küld szét a közlekedö vissze
rekbe. 2-or Ezen életerő élteti a májt H a visszeres rendszert álta
lában. 3-or A máj hozza létre a vért s a visszerek által átszármaz
tatja a sziv üregébe, életerőt nyerendő a kis keringés által, mellyct 
Servet tökéletesen érteni látszik. Ha igy értetik e hely, akkor a 
vér egész keringése az, hogy kijövén a májból a vért az üres visszér 
által a szivbe viszi és ezenkivül magában foglalj a a kis keringést. 
Servet, ugy látszik, azon punton volt, hogy felfedezze a keringést, 
de az életerő átszármaztatása feletti eszm éi el vonták figyeimét ma
gának a vérnek eme nagy mozgásától, mellyet késöbb Harvey fel
fedezett, Világos 1 hogy azon vérmennyiség melly az életerő ki
dolgozása által a szivbe küldetik, Servet szerint nem más, mint az, 
mellyet a máj az alsó üres visszér be sz:irmaztat; de az igy beveze
tett vért ö ugy képzeli, mint ameily forgását a tüdő által rendesen 
végezi. Különösnek látszik, hogy Servet, jól tudván, miként a sziv 
válaszfalának létezése, p a r i es i ll e m e d i us mint ö nevezi, Ve
sal által is megerősíttetelt Góllehet a boncztudósok nagy része még 
egy ideig a Galenus által vitatott á.tlyuggatás mellett maradt), s hogy 
ennek következtében lennie kelle valameily más eszköznek, melly 
il. vért a sziv bal részéből a jobba származtatná, mégsem látta be, 
hogy ezen közlekedés fentartása végett egy edényrendszerre volna 
szükség. 

A cremonai Realdo Colombo kéts~gen kivül ismerte a tüdő ?l
tali vérkeringést, s felfedezesérill szólván azt mondja, miként eddig 
még senki sem vette észre vagy tette irásba e tényt. Annyi bizo
nyos, hogy ö nem ismerte a rendszeres vérkeringést s az sem tuda
tik, miként osztá fel a vért. Ide vonatkozó nevezetes helye (De re 
anatomica, VII. köny, 177. lap. 1559-ki kiadás), mellyet sem Por· 
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tal-nál sem Sprengel-nél nem találok felje gyezve, igy bangzik: "Inter 
hos ventriculos septum adest, per quod fere omnes existimant san
guini a dextro ventricula ad sinistrum aditum patefieri j id ut fleret 
facilius, in transitu o b vita lium spirituum generationern demum reddi. 
Sed longa enant via; nam sanguis per arteriasam venarn ad pul
monem fertur, ibique attenuatur j deinde cum aere, una per arteriam 
venalem ad sinistrum cordis ventriculum defertur j quod nemo bac
tenus aut animadvertit, aut scrip:um reliquit 1 licet maxime et ab 
omnibus animadvertendum. u Azután egy megjegyzést tesz, melly 
Servet figy elmét sem kerülte ki, hogy t. i. a tüdö-ütér nagyobb ki
terjedésü, mintsem a tüdök táplálására megkivántatnék. Értekezé
sét, melly csak halála után 1559-ben nyomatott ki, évekkel el!Sbb 
kellvén ltészitenie, Servet idézett helyét nem ismerhette j ezenkivül 
pedig a vérkeringés fogalma nála bizonyos boneztani észleletekbBI 
származik, mellyek semmi összeköttetésben sem állanak a Servet
éivel, k1 inkább az életszeszszel mintsem a vérrel foglalkozik. 

Colombo számos kisérleteket tett élő testeken, s a tüdörBI be
szélvén, ezeket mondja (XI. könyv): "p ulmanis u sus est o b cordis 
refrigerationem, et factus praeterea fuit pulmo ad inspirationern atque 
expirationem, et ut voci deserviat. Atque hos omnes pulmonis usus 
noverunt, qui ante me scripsere j praeter quos ego alium addo maximi 
momenti, de quo ne per transennam quidem meminere. Est autem 
praeparatio, et pene generatio vitalium spirituum, qui postmodum 
in corde roagis perficiuntur. Aerem namque per nares et os inapi
ratum suscipit ; nam asperae arteriae vehiculo per universum pulmo
nem fertur, pulmo vero aerem illum una cum eo sanguine miscet, qui 
a dextro cordis ventricula profectus per arterialern venarn deducitur. 
Vena enim haec arterialis, praeterquamquod sanguinem pro sui ali
mento defert, adeo arnpia est, ut alius usus gratia deferre possít. San
guis huíusmodi ob assiduum pulmonum motum agitatur, tenuis red
ditur, et una cum aere miscetur·, qui et ipse in hac collisione, refra
ctioneque praeparatur, ut simul mixtus sanguis et aer per artariae 
venalis ramos suscipiantur, tandemque per ipsius truncum ad sini
strum cordis ventriculum deferantur; deferantur vero tam belle mixti 
atque attenuati, ut quasi extrama iruposita manu vitalibus hisce spi
ritibus, reliquum est ut illos ope arteriae aortae per omnea corporis 
partes distribuat. Non vercor quin novus hic pulmonum usus, quem 
nemo anatomieorum hactenus somniavit, incredulis atque Ariatoteli
cis paradoxon videri debeat , . . Tu vero, candide lector, experire 
obsecro in brutis animantibus, nam illis arteriam venalem illiusmodi 
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sanguinis planarn invenies, non aere plenam, aut fumis, ut vocant, si 
Deo placet, capinosis, etc." 

Colombo tehát utat nyitott a nagy keringés felfedezésére, bár 
ö maga nem fedezte fel legyen azt. Az ő nyomain haladtak Guido 
Guidi és Giulio Cesare Aranzio, ameily utóbbi formaszerint tagadta 
a sziv válaszfalának likacsosságát, s azáltal hogy a koszoru-üterek 
rendeltetéséről kérdezősködött, olly feladványt állitott fel, mclly utóbb 
a való felismerésére vala vezetendő. Mind ö, mind pedig mások 
azon hit által valának feltartóztatva, hogy a máj a vérkészités szerve 
volna, s ennek következtében innét indulnak ki a visszerek, amiért 
is a tápláló vér csatornáinak tekinték ezeket. Innét származott az
után ama vélemény, hogy a máj-visszeres rendszer teljesen független 
a szivüteres rendszertől, s ugyanazért senkinek sem jutott eszébe a 
tökéletes köralaku keringés. A májnak ezen müködéstöl való meg
fosztása Cesalpino érdeme. Ezen tehetségdus férfiunak, ki egyetlen 
egy tárgyat sem hagyott nyomozatlanul, több, különböző tárgyu de 
leginkább a növények feletti értekezésében egy helye van, melly az 
előbbieknél sokkal közelebb áll az egyetemes vérkeringés szabatos 
eszméjéhez, s ameily sokakat ·arra inditott, hogy Harvey felett neki 
adják az elsőséget. Portal azon helyre támaszkodva, mellyre ezé
loztunk, szintén ezekkel tart, de mások azt bizouyitják, hogy Cesal
pino zavart és tökéletlen fogalommal birt a visszerek müködéseiröl. 
Sprengel, ki kezdetben hajlandóbbnak látszik Cesalpino jogait elis
merni, ugyanazon következtetéshez jut; s miután Cesalpino neveze
tesebb kifejezéseit az olvasó elé tárta volna, erre bízza, bogy ma
gának e tekintetben véleményt alkosson ; egyébként könnyen ész
revehető rajta, hogy Ocsalpinot nem olvastn. Az olaszok több mél
tánylással szólanak róla ; igy pl. Tiraboschi és Oorniani, kik külön
ben nem orvosok, minden habozás nélkiil elismerik Cesalpino jogait, 
ugyanakkor Harvey iránt igaztalan észrevételekre hagyván magokat 
ragadtatni. 

Cese.lpino Q u a e B t i o n e s p e r i p a t e t i c a e czimü értekezé
sének helye kö~elebb áll az igazsághoz, mint Harvey előtt bárkié : 
"Idcirco pulmo per venarn arteriis similern ex dextro cordis ventri
culo fervidum hauriens sanguinem, eumque per anaatomoaim arteriae 
venali reddens, quae in sinistrum cordis ventriculum tendit, trans
misao interím aere frigido per asperae arteriae canales, qui iuxta ar
teriam venalem protenduntur, non tamen osculis communicantes, ut 
putavit Galenus, solo tactu tempera t. H uic sanguinis c i r c u l a t i o n i 
ex dextro cordis ventriculo per pulmones in sinistrum eiusderu ven-
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triculum optime respondant ea, quae ex dissectione apparent. Nam 
duo sunt vasa in dextrum ventriculum desinentia, duo etiam in sini
strum i duorum autern unum intromittit tantum, alterum educit, mem
branis eo ingenio constitutis. Vas igitur intromittens vena est ma
gna quidem in dcxtro, quae cava appellatur, parva autem in siniatro 
ex pulmone introducens, cuius unica est tunica, ut eseterarum vena
rum. V as au tem educens arteria est, magna quidem in sinistro, quae 
aorta appellatur, parva autem in dextro, ad pulmones derivans, cuius , 
aimiliter duae sunt tunicae ut in caeteris arteriis." Es D e p l a n-
t i a (Il. fej.). "Nam in animalibus videmua alimentum per venas 
duci ad cor, tamquam ad officinam caloris inaiti, et adepta inibi ul
tima perfectione, per artarias in universum corpus distribui, agente 
spiritu, qui ex eo d em alimento in corde gignitur." 

Mindezekből világos, hogy a XVI. század némelly boncztudó
sai azon ponton valának, miként feltalálják a törvényt, melly a vér 
moz~ásait szabályozza; s egyikök ide vonatkozó beszéde olly eröa, 
miként igényeit visazautasitandók, kénytelenek vagyunk azon meg
czáfolhatatlan tényhez fQ)yamodni , hogy nem hozott fel próbákat 
tana bebizonyítására e nem olly módon adá azt a világ tudtára, hogy 
általános figyelmet ébresztett volna. Midőn Harvey az egyetemes 
keringés tanával eléállott, ugy hirdeté azt mint valameily azokatlan 
dolgot, s azt hivé, hogy ollyannak fog az tekintetni. Azok, kik az 
eredetiség érdemét tőle elvitatni törekedtek, a régi munká.kat kuta
ták, ottan e felfedezés nyomait feltalálandók. ·és azon hírt terjeszték, 
hogy Harvey Paolo Sarpi azcrzetes iratait lopta meg; de azt nem 
tapasztaljuk, hogy öt ezek, mint némelly jelenkori irók, Levasseur 
és Cesalpino munkáinak lemásolásáról vádolták volna. 

William Harvey a vér keringését Londonban 1619-ben kezdé 
tanitani i de E x e r c i t a t i o a n a t om i c a d e m o t u sa n g u i n is 
e t c o r dis czimü munkája csak 1628-ban jelent meg. Mondják, 
hogy ezen igazságra a billentyük végokai feletti elmélkedés által 
vezettetett, mellyeket mestere, az aequapendante-i Fabrizio, a vissze
szerekben észrevett, s amellyek ugy valának alkotva, hogy a vérnek 
a végtagokba való viaszafolyását megakadályozzák. Fabrizio maga, 
ugy látszik, nem igen sokat törődött a billentyük ezen alkatával; s 
bizönyos, hogy mi fogalommal sem birt a keringésrlíl, miután azon 
véleményben volt, miként a billentyük arra valók, hogy a vérnek a 
lábak és kezek felé folyamként leendő folyását s csupán egy test
részben való összehalmozódását meggátolják. Harvey ezen szeren
esés gyanitást az érlekötések eredményei ugyszintén az állatok vér-
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mozgása feletti hosszu tapal!!ztalataiból vont következt~tesek által 
megerősité. 

Portal szemére veti Harvey-nek, hogy mi említést sem tesz 
Servet-, Colombo- és Cesalpino ról, noha ezek öt ugyanazori az uton 
megelőzték. De okosan senki sem teheti fel, hogy Harvey Servet 
kérdéses helyét ismerte volna. Ami Colombot illeti, a szemrehá.nyás 
iszonyu igaztalanság, miután Harvey E x e r c i t a t i o a n a t om i c a 
de motu sanguinis et cordis czimü munkájának előszavá

ban, megjegyezve, hogy az eddigi boncztudósok majd mindnyájan 
Galenussal azon hiedelemben valának, miként az ütérverés és léleg
zés gépezete ugyanaz volna, háromszor is kivételt tesz Colombo-ra 
vonatkozólag s a legvilágosabb módon neki tulajdonítja a tüdő vér
keringés elméletét: "P ene omn es Imeusque anatom ici, medici et phi
losophi, supponunt cum Galeno eumdem usum esse pulsus, quam re
spirationis." Sőt még akkor is, midőn az egyetemes keringés tanát 
egyenesen tulajdonának nyilvánítja s a világot bámulatra indítandó 
azt mint rendkivüli dolgot mutatja be, a vérnek a tüdők általi átszár
maztatásáról szóló tant Colombo-nak, mint mondá, ezen felette ta
pasztalt baneztudósnak tulajdonítja, és előszavában megjegyzi, qua
modo probabile est (uti notavit Realdus Columbus) tanto sanguine 
opus esse ad nutritionem pulmonum, cum hoc vas, vena videlicet 
arteriosa (hoc est, uti tum loqucbantur, arteria pulmonalis), exsupe
ret magnitudine utrumque rarnum distributionis venae cavae descan
dentie (16. 1.). Harvey nem teszen említést Cesalpinoról, mindaz
által e nagy tudós iratainak elterjedése s még inkább nevezetes 
helyeinek Renzi által eszközJött összevetése oda mutat, hogy is
merte öt. 

Valóban csodálni lehet, hogy Servet, Colombo és Cesalpino nem 
látták legyen világosabban az általok megállapitott tény következ
ményeit, miután igen nehéz volna felfogni a kis keringést a nagy 
nélkül. Ezen hiány azonban megfejthető, ha tekintetbe veszszük, 
hogy ha az általok felfedezett igazság nem puszta gyanítás vala is, 
mindazáltal a próbák, mellyeken nyugodott, nem valának elégsége
sek; és ennek érzete habozásra készteté s akadályozta öket ezen kö
vetkeztetések kihozásában, mellyek ma megczáfolhatatla.noknak tün
nek fel. Az első nyomozók kutntásai a bölcselet minden ágában 
hasonló okok által valának feltartóztatva. 

Zeccbinelli tanár (Della dottrine sulla atrutiura e sulle funzioni 
del cuore e delle arterie, ebe imparó per la prima volta in Padova 
G. Harvey da Eustacbio Rudio, e come eRse lo guiclarono diretta.mente 
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a studiare, conoscere e dimostrare la circolazione del sangue. Pádua, 
1828) ezen felfedezést Olaszország számára követelvén vissza, ekként 
zárja be beszédét: "Mellyek valának a kérdéses tárgyban a hamis 
és belyes vélemények, mellyekre Rudio Harvey-t oktatá s amellyck 
ez által kijavíttattak vagy elfogadtattak? mellyek valának az általa 
pótolt hiányok ? És mondott e Rudio olly lényeges dolgokat, mely
lyeket Harvey elhanyagolt? 

"Rudio hamis véleményei e következök valának : 1-ör hogy a 
vér a majban képződik. Ezen tévelyt Harvey is fentartá. 2-or hogy 
a vér a sziv jobb gyomrocsából a halha a közép válaszfal likacsain 
megy át. Harvey ezt kijavitá; de nála már előbb Berengario, Ve
sal, Servet, Colombo. 3-or hogy a beszitt levegő a tüdőkön keresz
tül a tüdő visszér be me gy, ez által pedig a bal gyomrocs ba; azaz 
hogy ezen visszér levegiit tartalmaz. Harvey azt mondja, hogy egye· 
dül vért tartalmaz; de ugyanezt mondá és bebizonyitá Colombo (s 
bátran hozzátehetjük, Cesalpino ), sőt maga Ru dio is mondá, hogy az 
ritkás vért tartalmaz. 4-er hogy a sziv bal gyomrocsaban kéP,ződ
nek a szcszek ( spirítus) és tisztátalanságok, ezek a tüdő visazéren át 
visszatérendők , amazok a nagyütéren keresztül kitakarodandók. 
Harvey kigunyolja ezen véleményt s két·di, mit akar ezen elválasz
tás; de Ccsalpino épen igy kigunyolta azt, s ugyanezen kérdést tette. 
5-ör hogy ezen szeszek a21 ütereken át az egész testbe szétmennek. 
Harvey elveti a szeszeket, azt állitván, hogy csakis vér megy oda, 
de Rudio szintén mondá, hogy szeszcs vér megy oda. 

"Rudio helyes véleményei a következlik valának: l ör hogy az 
üteres visszérnek ü tér-, a visszeres ü térnek visszér- alkata vagyon. 
Harvey csaknem szerziíjévé teszi magát ezen észleletnek, noha az 
Cesalpino volt. 2-or A sziv billentyüinek •·endeltetése az, hogy ki
nyíljanak s bezáródjanak, ekként a vérnek é:S szeszaknek vagy a 
szeszes vérnek szabad menetet engedendők, azután pedig azok visz
szafolyását megakadályozandók. Harvey tőle tanulta el először az 
érintett billentyük eme t·endeltetését, ugyanakkor midön a test vissz
et·eiben levő hasonló billentyük létezését (Fabrizio 1574-ben fedezte 
fel azokat), s igy az elöbbiek rendeltetéséből kivonta az utóbbiakét. 
3-or A vérnek a sziv jobb gyomrocsából a tüdőkbe való folyása nem 
csupán ezek táplálása de még más ezé! végett is. Ezen másik czélt, 
miután azt mások mondák ki, Harvey elhallgatta. 4-er A szeszes 
vérnek az ütereken át az egész testbe való folyása, oda meleget, éle
tet, tápot szállitandó. Harvey szándékosan mellözte ezen utmutatá
sokat, ekként azon régi tévelynél maradandó, hogy az üterek egye-
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dül szeazt tartalmaznának. 5 ör Hogy az ütérverési képesség a 
szivböl az üterakkel a hüvelyeken át s nem a vájniaton keresztül 
közlekedik. Harvey azt állitá, hogy ez a vájniaton át történik, 8 

azt hiszem Rudionak volt igaza. 6-or Hogy az élő testek bonczo
lására, az érlekötésekre s a véredények felmetszésére utalt, ámbár 
csak könnyedén. Harvey e kisérleteket foganatositotta, de erre öt 
a Colombo és Cesalpino által mondott dolgok ösztönzék 8 ezek és 
kedvező helyzete gyámoliták abban. 7-er Hogy, jóllehet csak fe
lületesen, érinté, miként a májban levö üterek és visszerek egymás
sal közlekedésben állanak. Harvey elhallgatá, hogy mások is szó
lának már ezen közlekedésekröl. 

"Rudio hiányai valának 1-ör Hogy nem emlité, miként az üteres 
visszér terjedelmesebb mintsem a tüdők táplálása végett szükséges 
volna. Harvey felhozza ezen terjedelmességet, de ő azt Colombo
tól (hozzátehetjük Cesalpino-tól) vagy talán Servet-től tanulta. 2-or 
Hogy nem mondá meg, miként a tüdőkben a vér az üterekböl a vissz
erekbe ezen edények közlekedése folytán megy át. Harvey ma
gának tulajdonitja e felfedezést, melly azonhan a Servet-é volt, s 
Ceaalpin o által még jobhan kifejtetett, ki ke r i n g és nek nevezte el 
a vérnek a sziv jobb gyomrocsából a halha való átmenetét, ugy hogy 
ezen utját a tüdőkön át tenné meg. 3-or Hogy nem beszól tisztán 
a vérröl, melly az üterakben foly, de mindig összezavarja azt a sze
ezekkel, meleggel, lélekkel. Harvey azt állitja, hogy az üterak egye
dül vért tartalmaznak ; de már ez a boncztanhól különösen pedig az 
élő állatok felmetszéséböl előbb be vala bizonyítva, mintsem Rudio 
munkáját irta. volna. 4-er Hogy mit sem mond azontul, amit a vér
nek vagy szeezeknek az iitereken át a test minden részéhe való fo
lyásáról felhozott, s amit a májban levő üterak és visszerek közleke
déséröl csak ugy könnyedén érintett. Erre vonatkozólag figyelembe 
veendő az, m it Cesalpino a vérnek a viaszereken át a szivbe való 
visszafolyásáról (Quistioni 3, 4, 5 del. lib. V.) mondott. 

"A Rudio által emlitett s Harvey által mellözött lényeges dol
gok: a lélek szenvedélyeinek hatása a szivre, az idegek müködése, 
a sziv rostjainak sajátságos természete sat. 

"Harvey valódi érdemei Rudio-nak ama könnyedén oda vetett 
szavaiból származnak, hogy az üterak és visszerek közlekedésben 
állanak. Mellyek valának tehát ezen érdemek s nem homályosittat
tak-e el azok néruelly hibák által? Hiba volt Harvey részéröl 1-ör 
hogy előszavában söt azután is a régibb ezerzöknek majdnem egye
dül hamis tanait számlálta e)/} és pedig sokat minden szükség nélkül, 
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csupán azon czélból, hogy ellenök kikelhessen, holott elegendő volt 
volna hallgatnia i hogy továbbá ollyanokat is megczáfolt azok közöl, 
mellyek már mások által meg valának czáfolva, s mások javításait 
sajátjai gyanánt adta ld. 2-0l' Hogy számos helyes tanok szerzlíiröl 
mélyen hallgatott, és azokat saját találmányaiként terjeszté elé. 
3·or Hogy ámbár az élö állatok felbonczolása, az'érlekötések s a vér
vezetö edények felmetszésa által eszközJött kisérletekre mások utba
igazitásai nyomán jutott, még sem említi, hogy azok nem saját gon
dolatai valának, de ugy beszél az általa végbevitt kisérletekröl, 
mintha azok saját agyában fogamzottak volna meg. 4-er Hogy mun
kájában épen ellenkező rendet követ, mint követnie kelle, ha őszin
tén akar eljárni : elö kellett volna t. i. adnia a mások által tanitott 
helyes dolgokat és elhallgatnia a hamisakat, mellyek mások által 
már meg czáfoltattak. 

"Erdemei: 1-ör !<,elismerte a visszerek billentyüinek rendelte
tését, jóllehet azt a sziv billentyüiéböl vonta ki, amire ellíször Rudio 
által taníttatott. Ez tehát következtetés és nem felfedezés. 2-or Kí
sérleteket tett élö állatok felmetszésével, ameily által, mint mondja, 
uj és hallatlan dolgok ismeretére jutott, jóllehet ezekre már mások is 
utaltak, valamint a felmetszésaket is mások ujmutatásai után eszköz
lötte. Ez mások állitásának mcgcrösitése, utánzása vagy ba ugy akar
juk kiterjesztése, de nem felfedezés, 3-or Hogy észrevette, miként 
az üres visszérből a vér folytonosan a szivbe megy és pedig olly 
mennyiségben, hogy az annyi idő alatt a táplálé kok által nem nyuj
tathatik, ugy hogy kevés idő alatt az egész vért ö meg átmegy a szi
ven i s hogy a vér az ütereken át folytonosan az egész testbe foly 
és nagyobb mennyiségben mint a táplálásra megkivántatnék, vagy 
annyi idö alatt az egész tömeg által nyujtathatnék. Ez észlelet, össze
vetés és okoskodás következménye, de nem felfedezés. 4-er. Hogy az 
érlekötések s a visszerek felmetszésa által bebizonyitá, miként a vér, 
melly az ü tereken keresztül a test minden részébe átfo ly, innét a 
viaszereken át visszatér a szivbe. De ezen kisérletekre mások ujjmu
tatásai nyomán jutott, s részben mások által hajtattak azok végre. 
Ez csupán kivitel és mások véleményeinek megerősítése, de nem fel
fedezés. 5-Rr Az ö valódi és igen nagy érdemei de nem felfedezései 
valának: kihozásainak szabatossága és szilárdsága, a kisérleteknél 
tanusitott ügyessége és szorgalma, észleleteiben mutatkozó figyelme 
és éleselméjüsége, okoskodásainak helyessége, következtetéseinek vi
lágossága és igazsága, sok uj és fontos közbeRzött észrevételei, min
denben pedig állhatatossága. 
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"Csak egyetlen egy felfcdczes marad Harvey számára, a töb
biek mások által lévén érintve é8 felft'dczve, az t. i. hogy meghatá
rozá, miként megy át a vér a végső iitcrekbiH az dsö visszerekbe, 
azaz megmutatá a közlekedési módot a végső üleres s az elgő- vissze
res edények között. De ugy látszik, ö maga uem vágyott ezen felfe
dezésre, miután azon gyauitásra szoritkozik, hogy az érintett közle 
kedések majd közvetettek majd közvetienek s mindakét ruódon tör
ténnek; és e tekintetben azon sajátságos eszméje volt, hogy a köz
vetett közlekedések a test likacsain át (p e r c a r n i s p o r o si t a
tes) jőnek létre. Nagyon fájdalmasan esik ezen hirneves férfiu hát
rányára megjegyeznem, miként nemcsak hogy a ke r i u g és elne
vezése nem az ö találmánya, mint ö állítja, miután azt már Cesalpino 
is használta, a vérnek a szivböl a tüdőkbe s ezekből amabba való 
folyását jelezvén általa; dc nem az ö találmánya még Aristotele:~ 

egyik eszméjének a vér köralaku mozgására való alkalmazása sem, 
miután ezen alkalmazást megtette már Aquinoi sz. Tamás (D e 
motu cordis, Velencze 1593) Sic enim est rnotus cordis 
i n a n i rn a l i, s i c u t rn o t u s c o e l i i n rn u n cl o . . . e s t a u t e m 
m o t us c o e l i c i r c u l a r is c t c o n t i n u us) , midön a Stagi· 
rita tanait fej tegette." 

A sienai Giacomo Barcellotti 1831-ben ~zintén irt egy munkát 
a vér keringésének felfedezéséröl, amellyben sok tudománynyal és 
részrehajlatlansággal megvitatja, mit tett Cesalpino s mit Harvey; 
és bebizouyitá, hogy az olasz felfedezte és leírta a tényt, az angol 
feltalálta annak okait és bizonyítékait, s munkáját ezen szavakkal 
zárja be: "CesalpinQ.é a dicsöség, hogy az ö agyában fogamzott meg 
a vérkeringés eszméje a ö írta azt le eliíször, a Harvey-é pedig, hogy 
biztos és kétségbevonhatlan tények által ö bizonyítá be azt határo
zottan és világo~an." És evvel egy részről megerősíté Olaszországot 
a felfedezés dicdÖségének birtokában, másrészről pedig szabatosan 
kijelölte Cesalpino és Harvey érdemeit, kezdettől fogva azt állítván, 
hogy többre volna becsülendő az, ki csekély eszközökkel valamdly 
felfedezést tesz, mint az, ki több ismeretes eszköz sP-gélyével azt tö
kéletesíti. Az első ismeretlen dolgot vagy igazságot talált fel ; a 
másik csak látott vagy feltalált dolgot ismert fel és igazolt be, és ta
lán jobban megk.ülönbözteté azt. 

V é ge a tizenötödik könyvnek. 
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